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Wiadomoci wstpne.

56. Rozpatrzywszy si w zasobach materyalnych

narodu, zbadajmy teraz ilo i warto funduszów wydziela-

nych z ogóu bogactwa narodowego na potrzeby powszechne,

na utrzymanie budowy pastwowej. W wieku XVIII, tak

samo jak dzisiaj, pienidz byl nerwem „rerum gerendarum";
budety, od dzisiejszych mniejsze rozmiarami, ale niemniej

pewno uciliwe dla opodatkowanych, byy niezawodn miar

potgi rzdów.

Dla zrozumienia rónicy pomidzy budetami dzisiejszymi

i rachunkami skarbowymi dawnej Polski zanotowa winnimy
nasamprzód, e ju w XVI w. (od r. 1512) od skarbu kró-

lewskiego zosta oddzielony skarb rzeczypospolitej i e w r.

1562 wszystkie wydatki tego ostatniego, poddane byy pod

kontrol sejmów. Takiemu urzdzeniu zawdziczamy niezwy-

ke bogactwo i dokadno materyau do dziejów skarbowo-

ci polskiej: do dzi dnia przechowa si nieprzerwany pra-

wie szereg rachunków koronnych od r. 1520 *) a do 1794.

*) Xie Jan Tadeusz Lubomirski w dzieku pod tytu-

em: Trzy rozdziay z historyi skarbowoci, Kraków 1868, opracowa do-

Wewntrzne dzipje Polski Korzona. — T- III. 1



w porzdnych, starannie, czasem ozdobnie pisanych, w drzewo

lub skór oprawnych ksigach. Liczba tych „rachunków ge-

neralnych sejmowych" wraz z brulionami i kopiami wynosi

118 w archiwum koronnem skarbowem. Na egzemplarzach

gównych znajdujemy zawsze pokwitowania, a czasem uwagi

i sprostowania, podpisane przez senatorów i posów ziemskich,

z których skaday si deputacye sejmowe „do examinowania"

skarbów Rzpltej, koronnego i litewskiego. W skarbie litewskim

musia te znajdowa si moe mniej liczny, ale równie wia-

rogodny i cenny poczet rachunków sejmowych; nie mielimy

sposobnoci widzie go w oryginaach; znamy tylko pojedyn-

cze rachunki z dyaryuszów lub relacyj.

Nie podlegay kontroli sejmowej rachunki skarbu na-

dwornego czyli królewskiego, to te nie doszy nas one w tak

obfitej iloci, bodaj nawet nie byy ukadane zawsze z po-

dan dokadnoci. Podskarbi nadworny mia do czynienia

tylko z królem, wic osobiste przymioty charakteru, okolicz-

noci chwilowe i róne przygody nie zawsze sprzyjay ci-

soci w buchalteryi. Nawet za panowania Stanisawa Augusta

podobno znajd si luki. My przynajmniej znalelimy po-

rzdne, zamknite bilansami obrachunki roczne do roku 177J

w Arch. Gl. Kr. Pol., z lat 1787— 1794 w Archiwum znaj-

dujcem si w Jabonnie; z 1781 w papierach Kiciskiego.

Wród zamieszek rozbiorowych, zdaje si, e i w kamerze

królewskiej zakrada si nieporzdek, wic brak nam ksig

rocznych z epoki pierwszego rozbioru i niektórych z lat dru-

giego okresu. Ale jest mnóstwo dat szczegóowych i kilkanacie

ksig w których Stanisaw August wasnorcznie wpisywa

przychód i wydatki swojej osobistej szkatuy (w Jabonnie).

Skarbowo polska w ogóle przedstawia wdziczne pole

dla badacza. Materya jest niezwykle bogaty i wiarogodny;

w adnym kraju zapewne, prócz Anglii, nie znajdzie si tyle

chody skarbu królewskiego z wczeniejszych nawet dat, mianowicie z lat

1507, 1510 i 1511.



i tak szczerych dokumentów, dajc3Tch wiadectwo o obrocie

grosza publicznego, odbijajcych, niby zwierciado, wszelkie

przemiany dziejowe, wszystkie chwile potgi i saboci rzdu.

energicznjTh wysie lub niedonego upienia narodu. Nie-

dugo te zapewne bdziemy oczekiwali na kompletn histo-

ry finansów Polski. Pocztek jest ju zrobiony. Xe J. T.

Lubomirski opracowa kilka pierwszych lat XVI wieku,

prof. A. Pawisk i skarbowo z czasów Stefana Batorego*).

Nie tknite s jeszcze wieki XVII i pierwsza poowa XVIII,

ale w tych epokach o tyle ju wydoskonalia si technika

rachunkowa, ksigi ju s do tyla dokadne i systematyczne,

e z nich powzi moemy ogólne wyobraenie nawet bez

gbszych studyów naukowych. Co si za tyczy epoki przez

nas badanej, panowania Stanisawa Augusta, nie bdziemy
ju biadali na braki lub niedostateczno informacji, jak to

si niejednokrotnie w poprzednich rozdziaach zdarzao:

owszem, obiecujemy zoy dokadne, a co do skarbu rzeczy

-

pospolitej nawet cise sprawozdanie z obrotu funduszów pu-

blicznych.

Trzymajc si ustalonego w dawnej Polsce podziau,

bdziemy badali oddzielnie skarb królewski, a potem oba skarby

Rzeczypospolitej. Ostrzegamy zawczasu, i z tych trzech skar-

bów aden nie obejmowa funduszów edukacyjnych, czyli tak

zwanego dzi ministeryum owiaty, ani kosztów na opacenie

urzdów wojewódzkich i powiatowych, ani budetu ministe-

ryum sprawiedliwoci, gdy zaledwo kilku urzdników sdo-

wych (jak marszakowie i prezydenci trybunau, jurysdykcya

marszakowska w Warszawie, gród warszawski i sdziowie

pograniczni) pobierali pensye skarbów Rzecz3 rpospolitej i to

ju dopiero od r. 1776.

*) Skarbowo w Polsce i jej dzieje za Stefana Batorego przedsta-

wi A d o 1 f P a w i s ki 1881 roku i ksigi Podskarbiskie z czasów Ste-

fana Batorego 1576 — 1586 w dwóch czciach wyda A. P awi s ki

1881. Warszawa. róde Dziejowych tomy VIII i IX.



DZlA I.

©KARB KRÓLA I MCI.

ROZDZIA VII

Stosunki pienine Stanisawa Augusta.

57. „Czy bardzo bogaty jest król polski"?—zapytywaa

pani Geoffrin Stanisawa Augusta, otrzymawszy wiadomo
o obiorze jego.

Gdyby pj^tanie takie skierowanem byo do nas. jako do

historyka, gdyby wymagano odpowiedzi cisej i ogólnej, cay

obszar dziejów polskich obejmujcej: musielibymy zada
z par lat czasu na przygotowanie si do niej. Trzebaby naj-

przód zebra kompletny spis dochodów królewskich z ozna-

czeniem wartoci monet}', co nie jest atwem, a kto wie? czy

jest nawet moliwem na kade panowanie. Nastpnie nale-

aoby zbada rejestra wydatków staych i przygodnych, ko-

niecznych i zbytkowych — co jest rzecz jeszcze trudniejsz.

Nasunaby si nastpnie rubryka dugów, a nareszcie kwe-

stya najtrudniejsza: czy porzdnie, czy starannie, czy umie-

jtnie by}' administrowane dochody królewskie; czy w wy-

datkach nie byo utracyuszostwa, które wszelkie skarby po-

chon, wszelkie bogactwa wyczerpa moe?



Nie moemy si kusi obecnie o odpowied w takim

zakresie. Nie miemy orzeka, o ile susznem byo mniema-

nie szlacht)', e król jest bardzo bogaty i dla czego ostatni

Jagielloczyk wykrzykn z gorycz w izbie sejmowej: „Za-

stawiaem, bom nie mia co je''! W zgodzie z Lengni-
c h e m zdobdziemy si chyba na okrelenie ogólnikowe, e
zamono tronu uszczuplaa si stopniowo w miar ograni-

czenia wadzy królewskiej przez monowadców *). Po Ka-

zimierzu Wielkim przetrway do dzi dnia baszty, zamki i ra-

tusze z ciosowego kamienia; majestatycznie pitrzy si rezy-

dencya Jagiellonów na Wawelu; zaledwie przystojnie przed-

stawia si oku zamek Warszawski, siedziba Wazów, a zara-

zem miejsce obrad sejmowych, a wic opatrywany z fundu-

szów Rzeczypospolitej. Jan III przy wasnym majtku, z któ-

rego móg wojsku wypaca po kilka milionów, przy upach

tureckich z wyprawy wiedeskiej, przy skrztnoci i reputacyi

bardzo bogatego króla, móg wystawi zaledwo may wiejski

paacyk, który jednak wydawa si zbytkownym pewnemu
senatorowi: „Wilanów prawda, jest sztuka piasku, ale i na niej

siedziaby szlachcic, a na Powsinku drugi **)! Augustowie II

i III utrzymywali si gównie z dochodów dziedzicznej swo-

jej, maej, ale bogatej Saksonii; ich te prywatn wasnoci
by paac Saski z ogrodem w Warszawie. Jedzenia zapewne

nigdy zabrakn nie mogo królowi polskiemu, bo dobra jego

nawet po ostatecznem oddzieleniu ekonomii od królewszczyzn

czyli starostw (w r. 1595), b3'y bardzo obszerne i najliczniej-

szy dwór wyywiby zdoay: ale pienidzy, pracy ludzkiej,

usug, kunsztów, artyzmu i wszelkich narzdzi przepychu mo-

narchicznego bywao zawsze za mao ***). Który z królów

*) Lengnich: Jus publicum regni poloni. Gedani 1742 i wy-

danie polskie Helcia 1856 w Krakowie ksigi II rozdzia 10.

**) Grzymultowski; Listy i mowy wyda A. Jabonowski

1876. Warszawa, str. 61, 112.

***) Stefan Batory miewa dochodu wedug prof. Pawiskiego re-

dnio po 1S0.O0O zp. z Korony i 130.000 zp. z Litwy czyli razem 310.000



elekcyjnych mógby zamarzy o wybudowaniu Watykanu z ko-

cioem w. Piotra, Eskorialu. Wersalu? Za to mae Wersale

budowali sobie Braniccy w Biaymstoku, Czartoryscy w Pu-

awach, a zamek Niewiezki Radziwiów i paac Tulczyski

Szczsnego Potockiego mogy i o lepsze z Wilanowem,

Ujazdowem i azienkami.

Ale jake odpowiedzia Stanisaw August na obcesowe

zapytanie swej przyjacióki, swej „mamy"?

„Pragniesz wiedzie — pisze on d. 22 grudnia 1764 r..

czy król polski jest bardzo bogaty? Nie bardzo, o tyle o ile;

przy maym zasiku, jakiego mu naród udzieli, przy staran-

noci i przestrzeganiu cisego porzdku w interesach swoich,

król, mam nadziej, znajdzie sposób utrzymania si mniej

wicej z godnoci. Bd co bd, król polski daje i dawa
bdzie bez rozgosu tym, którzy si znajduj w wielkiej po-

trzebie. To nigdy nie jest strat. Takie jest moje przeko-

nanie" *).

Zapamitajmy te sowa, czyli raczej zapiszmy je na

czele protokóu, do którego niniejszem powoujemy ambitnego

zp., a wedug naszej rehuby razem 430.000 zp. na rok (P a w i s k i:

Skarbowo etc. str. 130 i 467, T. Korzon recenzya tej monogram'

w Tygodniku Ilustrowanym 1881 r. Nr. 283, str. 347). Zoty owoczesny

w porównaniu z dzisiejszym, przy kursie rubla papierowego 142 za 100,

wart by 150 zp. dzisiejszych, a wic suma pierwsza czyni okoo 7 mi-

lionów; suma druga 9,675.000 rubli dzisiejszych, na monet za z czasów

Stanisawa Augusta 12,300.000 lub 17,000.000 zp. Za Augusta III goto-

wymi pienidzmi król pobiera zaledwo okoo miliona zp. dobrej czyli pru-

skiej monety, a „i ta suma od prz}rpadków, którym dochód}'' s podlege,

zawisa, i czasem wiksza a czasem mniejsza do skarbu królewskiego

wpywa" (Lengnich wyd. Helcia I, 128). Ale dochód tak may wiad-

czy o zym zarzdzie dobrami; za to Briihl miewa po milionie talarowi

czyli po 6 milionów zip. dochodu. (Pam. St. Aug. Poniatowskiego
tlom. Br. Zaleskiego).

*) Correspondance inedite de Stan. August et de Mme Geoffrin par

Ch. Mouy. Paris, Plon. 1875, str. 136: Vous souhaitez de savoir si le roi

de Pologne est bien riche? Ii ne 1'est pas et tant s'en faut, mais etc.



stolnika litewskiego. S one szczere, rzetelne i rozsdne;

jeli o nich Poniatowski na tronie zapomni, tern wiksz b-
dzie jego wina. tern waniejszymi zarzutami wypadnie obci-y jego sumienie i saw.

58. Rozpatrzmy si teraz w rachunkach i rozrzdze-

niach co do funduszów Stanisawa Augusta w pierwszem

trzyleciu jego panowania.

Zebrany po mierci Augusta III-go sejm konwokacyjny

nie przepomnia o uposaeniu przyszego króla „na to wzgld
majc, emy determinowali przysz elekcy Polaka". Zale-

cono ted}* podskarbim i Komisyom Ekonomicznym obojga na-

rodów „aeby w ekonomiach tak Koronnych, jakote Li-

tewskich tudzie Wielkorzdach, upach solnych, ciach, por-

torium Gdaskiem i innych wszelkich ekonomicznych pro-

wentach stou królewskiego, caoci tyche prowentów prze-

strzegali i do siebie odbierali dla zachowania onych przy-

szemu królowi". Za wszelk szkod, w tych dochodach zrz-

dzon, konstytucya niniejsza zagrozia sdem. Wyznaczono

nawet cztery liczne komisye z senatorów i posów do zre

widowania up solnych i ekonomij królewskich: „w jakim

znajduj si stanie, jeeli konserwacya ich naleyta bya,

albo jeeli w czem jakim sposobem i od kogo szkod ponio-

sy". Wyznaczono te deputacy do rewizyi klejnotów i ar-

chiwum w zamku Krakowskim. Litwini zalecili swemu pod-

skarbiemu, aby spaci dug cic}' na ekonomii Szawelskiej

i t, od dnia 24 lipca 176-1- r. objwszy, do dóbr stou kró-

lewskiego przyczy. Nareszcie „chcc aby pro honore gen-

tis Król Im przyszy móg pro condigno z dworem swoim

mieszka w zamku tutejszym (warszawskim^, kazano ukoczy
rozpoczte w nim roboty, pokoje przyozdobi obiciami i in-

nemi rekwizytami, dwa place przylegle dokupi dla rozprze-

strzenienia tego zamku—wszystko to na koszt skarbu Rze

czypospolitej *). Zapomniano jednak o kosztach koronacyi.

" Vol. Leg. VII, fol. 101, 102 (str. 52), fol. 97, 98 (str. 50) fol.

176 (str. 85 .
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Tym przyszym królem, o którego si troszczya konfe-

deracya Czartoryskich, zosta za spraw posów rosyjskiego

i pruskiego, nie X August, ani syn jego Adam, ani X
Ogiski, lecz jeden z szeciu synów, a omiorga dzieci par-

weniusza Stanisawa Poniatowskiego, wojewody Mazowieckie-

go, ju nieyjcego podówczas. Wybraniec piciu i pó tysicy

zgromadzonej pod Wol szlachty przyznawa si do krwi Ja-

gielloskiej przez matk, Czartorysk; w marzeniach tej ma-

tki, w dodanem do Stanisawa Augusta imieniu „August"

upatrywa przepowiedni przeznaczonej od losu korony *), ale

dla wikszoci narodu szlacheckiego i dla wasnych wujów

Czartoryskich obiór ten by dziwn i niemi niespodziank.

Ród Poniatowskich nie móg jeszcze, pomimo talentów pro-

toplasty, dorówna wietnoci znakomitym domom magna-

ckim; osobistych zasug Stanisaw August nie mia za sob
adnych; o charakterze czowieka mao znanego nie wiele

byo do powiedzenia; znali go tylko protektorowie, a najle-

piej przenikliwy Fryderyk II, kiedy, odwodzc Katarzyn od

przyzwolenia na gotujce si w Polsce reformy, pisa do niej:

„Zgoda, e przy królu Stanisawie nie potrzebujemy si oba-

wia (wzmocnionej reformami Polski), lecz po jego mierci?"

Podobnie zapewne sdzia Katarzyna swego dawnego ulu-

bieca; przynajmniej obawy Dywanu Tureckiego, e go na

tron Polski prowadzi, eby miaa wyj za niego za m
okazay si zupenie plonnemi. Jeli mona wierzy sowom
wezyra, wszystkie dwory, z wyjtkiem rosyjskiego i pruskiego

uznaway Stanisawa Augusta niegodnym korony **).

*i Na akcie elekcyi jest podpisanych 5472 nazwisk w Vol. Leg.

VII, fol. 224—299, str. 107— 132 (suflragia); o przeznaczonej koronie i Ja-

gielloskiej krwi pisze sam Stanisaw August w Pamitnikach, tlómaczenie

Zaleskiego 1870 Drezno i w korespondencyi z pani Geoffrin; o przepowie-

dni Wiocha astrologa Fornica— R u 1 h i e r e: Hist. de 1'anarchie. Paris 1807.

I, 238.

**) Co.ioisbeB-K IIct. Poccin, XXVI, str. 80, 90.
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ziomej ambicyi elekta, który drog intrygi przedziera si do

stanowiska trudnego ze wszech miar i niebezpiecznego, gonic

tylko za blaskiem, za wietnoci zewntrzn majestatu. Roz-
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ogniy mu wyobrani zapewne wraenia z podróy zagra-

nicznych, przepych dworów francuzkiego, angielskiego, pe-

tersburskiego; podniecao t próno poczucie wasnego

ubóstwa.

Bo Stanisaw August Poniatowski posiada po rodzicach

bardzo skromn fortun. Dobra jego dziedziczne: Targówek

i Kale (pod Prag), Ujazdów pod Warszaw, Zaleszczyki,

Jazowicc przyniós}' w roku 1767 zaledwo 67.399 zp. (moe to

dochód nie kompletny) *).

Z tak szczupym dochodem czy mona byo dorówna

magnatom o milionowych intratach, a chociaby nawet za-

moniejszemu ziemianinowi — takiemu np. Suchorzewskiemu,

który mia 150.000 rocznie?

Wic nowy król Stanisaw August zaraz po swoim obio-

rze potrzebowa duo pienidzy. Obaczmy jake sobie w tru-

dnem pooeniu poradzi?

Na zamku warszawskim krztano si pilnie okoo na-

kazanych przez konfederacy porzdków: sprowadzano me-

ble, tapicerowie oklejali pokoje mieszkalne, zdobiono tron

„z aksamitu karmazynowego, suto galonami i frandzl z kre-

pinami zotymi szamerowany" ; sale za sejmowe musiay ju
by w porzdku, gdy w nich wanie obradowaa konfede-

racya. Mieszkanie tym sposobem byo zapewne gotowe przed

koronacy, a chocia uchwaa sejmowa nic nie wspomniaa,

jednake Skarb Rzpltej wydal „na reparacy i memble" (t. j.

umeblowanie) zamku warszawskiego 1,255.780 zp. Potem

znajdujemy w Rachunkach Sejmowych (Tab. 164) z lat

1766— 1775 dodane jeszcze dwie sumy ze skarbu Rzpltej:

804.934 i 87.118 zip., a z ksig szczegóowych i z inwenta-

*) Archiwum Gówne Królestwa ksigi Nr. 89 i 90 w pcrcepcie;

w pierwszem trzyleciu dochód cakowity wynosi tylko 162.000 zp. (tame

ksiga 88 pozycya 2 0; w roku 1787 dochód zmala do 3.490 zp., od ro-

ku za 1788 znika zupenie z rachunków, — zapewne poszed w rce wie-

rzycieli Archiwum Jabonny szafa IV póka F. Nr. 199. Duplicat Kassy

J. K. M. Generalnej).
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rza, sporzdzonego w 1769 r. moemy si przekona, e ro-

boty w zamku nie ustaway w najciszych dla kraju czasach:

konfederacyi Radomskiej, Barskiej i Sejmu Delegacyjnego roz-

biorowego *). Artystyczne upodobania Stanisawa Augusta,

nabywania obrazów, posgów, zegarów i t. p. wcigay go

niezawodnie w nadbudetowe wydatki.
1

Oczekiway jednak na dyspozycy Stanisawa Augusta

i gotowe pienidze: z ekonomij czyli dóbr stoowych w cigu

12-miesicznego blizko bezkrólewia 704.154 zip. i z innych

rachunków od podskarbiego Wessla 359.567 zp., czyli razem

1,063.721 zp. **). Gdaszczanie zoyli 20.000 dukatów na po-

darunek koronacyjny za potwierdzenie przywilejów swoich***).

Ale po za tern niepodobna byo wyglda jakiegokolwiek za-

siku nawet od sejmu, gdy oba skarby Rzeczypospolitej znaj-

doway si jeszcze w nieadzie, a zreszt posiaday zaledwo

jakie l
1

2
miliona zp. w rocznych dochodach na wszelkie

potrzeby pastwowe (prócz opaty wojska).

*) Rachunki szczegóowe z kupcami i rzemielnikami ale bez rka-

pitulacyi i sumy ogólnej znajduj si w ksidze 86 Rachunków Sej-

mowych w Archiwum Sk. Kor. dziau XX iLustracye), a w ksidze 88

z lat 1764—6 w espensie w dziale VIII jest wykazana suma ogólna 1,255.780

zp. 23 gr. 2 den. Podobne s te w dziale XXVII, a ksig tego dziau

nr. 20 zapenia „Inwentarz Zamku J. K. Mci Warszawskiego" z roku 1769.

Wtedy cay Zamek, z trzema do wyjazdu bramami „w pentagon murowany

by dachówk holendersk wszystek pokryty." „Z miasta od ulicy do dzie-

dzica stajennego bdcej zaczyna si kamienica Pochockich" przyczona
do Zamku i przerabiana. Dugo robia si tama, potrzebna zapewne do

urzdzenia tarasów od strony Wisy; ludzie, bijcy kafarem, pobierali wy-

sok pac po 2 z. dziennie. „Inwentarz memblow.... od seymu konwokacyi

roku 1764 a do roku 1769 spisany" podaje dokadnie umeblowanie poko-

jów: karmazynowego, zielonego a Consiliis zwanego, J. W. kasztelanowej

wizkiej etc. Meble byy i zagraniczne, i „tutejszej roboty".

**) Wida, e dobra stoowe byy nawet porzdnie i sumiennie ad-

ministrowane podczas bezkrólewia, poniewa za Augusta II ogóln}' dochód

z nich szacowany by tylko na 1 milion zp. rocznie (L e n g n i c h .

***) Los chin: Geschichte Danzigs 1828 II, 229.
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Na przyszo Stanisaw August zapewne nie móg obli-

czy z góry budetu swojego. Wywieciy ogó dochodów

królewskich dopiero póniejsze rachunki. Po upywie pier-

wszego trzechlecia, od 1 padziernika 1764 do teje daty

1767, dochody te przedstawiy si w nastpnej postaci *):

Tab. 134.

Percepta pienidzy in Annis 1764 a 1 Octobris et 1765,

1766, 1767.

Wielkorzdy Krakowskie i z Ekonomii Nie-

poomickiey

Z Ekonomii Sandomierskiey

„ Kozienickiey

„
Malborskiey

Rogoziskiej'

„
Tczewskiey

„
Szawelskiey przez J. P. Staro-

sty Augustowskiego in Anno

1765

„ Samborskiey

Z celi koronnych

uppy solne

Kwitowe extraordynaryine za sprzedan sól

Z Pfahl-Kamery Gdaskiej y Rathengelder .

Ex portorio Elbigensi a 12 Jan. ad 20 No-

vembr. 1765 indukowano in Anno 1766 .

Poczta koronna ........
Poczta pruska a 1 aprilis 1765

Z Ekonomii Litewskiey

Z klucza Kijowieckiego i Mielczyckiego . .

Z starostwa Krzeczewskiego

Hyberny

Groszowe z Hyberny

Konfiskaty

Suma 3-letniej percepty.

Zp. Gr. Den.

491.837
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Extraordynaryjnie:

Z rachunków ex Interregno przez JW. Wes-

sla Podskarbiego W. Koronnego. . . . 359.567 25 3
4

Z intrat dóbr stoowych durante Interregno

ze Sk. Kor 704.154 24 12-,

Ad rationem kaduku po Panu Davau . . . 27.000

Za gorzak z dóbr Chotkiewicza przedan

na Conto Skarbu Królewskiego .... 9.940

Schlag-Schatz z miedziane}- monety . . . 13.560 27 2'
/3

Gottespfenning z Tygenhoff 89.104 9 4

Na expens kabynetowy ze Skarbu Koronne-

go in Anno 1767 . 100.C00

Percepty Extraordynaryjney Suma .... 1,303.327 26 2
1

^

Suma Percepty Trzyletniej:

zip. 18,291.262, gr. 24, den. 4 ;

..

Tedy biorc tertiam partem wyej specyfikowanych dochodów trzyle-

tn}rch, byaby intrata roczna taka:

Suma intraty rocznej ppter.

6,603.086 zp. 62
/3 gr.

W niektórych latach dochody znacznie przewyszay t
redni norm; tak np. rok 1767 da 7,721.254 zp. *). Nie

maato suma! Niektórzy królowie rozrzdzali wikszymi

funduszami—to prawda. Tak, sam Stanisaw August szacowa

dochody króla angielskiego na 40 blizko milionów zp. **).

Koszta utrzymania dworu francuzkiego podawano w r. 1746

na 20. 3 , w r. 1749 na 2423 , w r. 1750 na 24
7 ,

miliona li-

wrów czyli 30 i 36 milionów zp. a w r. 1751 podobno a
do 68 milionów liwrów czyli 102 mil. zp. ***). Byy to ju

*) Ksiga Xr. 90 w Arch. Gl. Kr.

**) Dyaryusz z roku 1776 sesya XX z dnia 23 9 str. 181.

***) Etat des revenus et des depenses de la Couronne de la Fran-

ce, w Biischinars Maeazin tom XII str. 233—237. T a i n e: Les origines de
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czasy panowania pani Pompadour, czasy utracyuszowstwa

i zbytku, czasy ruiny finansowej pastwa, która w cigu lat

30-tu doprowadzia Bourbonów do rewolucyi i gilotyny. Prawda,

e te cyfry przenosz 5 do 6, a w r. 1757 a 13 razy sum
dochodów Stanisawa Augusta (lubo ta rónica zmiejszylaby

si znacznie priy strceniu kosztów utrzymania dworu kró-

lowej i ksit krwi, które w owej chwili nie obciay skarbu

polskiego); prawda, e Waszyngton nie da jeszcze przykadu

oszczdnego obchodzenia si z groszem publicznym, e nie

byy jeszcze praktykowane skromne listy cywilne prezydentów

republik: ale nie widzimy znów koniecznoci, eby czowiek

szczupej fortuny z antenatów, wyznajcy publicznie i urz-

downie, e „zostawszy z ona równoci wyniesionym, nie utra-

ci jednak smaku ulubienia tego równoci stanu, w którym

rodzi si i wychowa si mu przyszo" *), czowiek majcy
panowa w kraju nieludnym, zuboaym, osabionym, nawet

bezsilnym politycznie— eby taki czowiek, powtarzamy, mia
si urzdza z wydatkami na sposób monarchów, panujcych

„z laski Boej" nad krajami najludniejszymi i najbogatszymi.

Zdrowy rozsdek i prawe sumienie nakazywao Stanisawowi

Augustowi skromno i oszczdno w urzdzeniu swego dworu.

Tern atwiej mona byo domyle si takiego obowizku,

e o kilkanacie mil od granicy polskiej, w Berlinie, mieszka

król, ju sawny i mony, Fryderyk II, który dawa przykad

najcilejszej, moe nawet przesadnej oszczdnoci. Oba:zmy,
jak drog obierze sobie Poniatowski?

Kosztów koronacyi nie znamy. Zdaje si, e nadzwy-

czajnych zbytków nie popeniano; odbya si przystojnie,

la France contemporaine. Tome I, 1'ancien regime. Paris. Hachette 1876,

str. 105, z reszt z powtpiewaniem, gdy rednio wydatki dworu s liczo-

ne na 40 do 45 milionów liwrów. (Tame 127). — Staszic w Uwagach

nad yciem Jana Zamoyskiego, str. 108 powiada, e król francuzki wyda-

wa na sam garderob i psy po 13 mil. zip., ale w rachunku z r. 1750

figuruje myliwstwo tylko w cyfrze 1,400.000 a srebra, cacka i przyjemno-

ci króla 2,400.000 liwrów czyli razem okoo 5,700.000 zip.

*) Vol. Leg. VII, fol. 364, str. 160 tit. „Dom nasz królewski."
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w glosach spóczesnych nie znajdujemy szczególnych po-

dziwów, tylko troch niechci, e król wystpi w cudzo-

ziemskich szatach i e na rynku warszawskim wywija na

cztery strony wiata szpadk, nie szabl, która wymagaa
kontusza i podgolonej czupryny. Damy wcale korzystne ska-

day wiadectwa. Opisawszy strój koronacyjny, tak dziwny

dla naszego oka (tom I, str. 35), decydoway, e „do twarzy

mu byo... ale mu w koronie nie tak piknie, jak w kapuzie"

(angielskiej). Lud zachowywa si obojtnie. W dzie koro-

nacyi nikt nie woa wiwatów przechodzcemu do kocioa

królowi — „to na drugi dzie byli komenderowani onierze

bez broni, którzy zaczynali wiwat i bili (ssiadów z pospól-

stwa?), eby woali" *).

Posiadamy za to o dworze i o zwyczajnych wydatkach

królewskich dostateczne, lubo nie kompletne wiadomoci. Naj-

obfitszy materya rachunkowy znajdujemy w powoanej ju
ksidze z trzylecia 1764 — 7. Wypisujemy z niej sumy

ogólne, obliczone przecitnie na rok pojedynczy w rekapitu-

lacyach; zmieniamy tylko porzdek pozycyi dla dogodniej-

szego usystematyzowania tyche; zreszt w drugiej rubryce

zaznaczymy porzdek oryginau.

*) List M. Briihl(o\vej z Potockich i pisany do matki 28 U 1764

u hr. Konst. l'rzezdzieckiego w Silva rerum A. Giinthera. Wyjmujemy

jeszcze kilka spostrzee i wiadomoci: „Oznaymuie, emy szczensliwie

Pana Miociwego ukoronowali; by ubrany w bardzo pienkny Masce, ka-

mizelecka krótka srybna lamowa, Aftowana zotem; na to pasc do pu no-

gi takisz sam; buciki srybne iak u spiwakow na teatrom, kolo-

retka na szyi. Na gowie kapuza angelska, iak. do konia s piurami dwo-

ma biaymi, kture spadali na wosy, y wielke piuro czarne s kleynotami.

wosy rozpuszczone y fryzowane, zwionzane zot wstonszko z biaym:

Tak wszed do kocioa; do twarzy mu byo y wiedzia sam o tym, obzi-

ra si na wszystkie strony, kania si Damum y cae ceremoni usmiecra

si... Wieczerza na kilka stouw y na cukrach wiwat Kataryna". Ortografia

listu jest brzydka, ale zawarte w nim spostrzeenia sprawdzaj si po cz-

ci na portrecie Stanis. Augusta, dodanym do str. tomu I-go, a zawsze bu-

dz zaufanie szczeroci, pozbawion wszelkiej zoliwoci.
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Tab. 135.

Tabella expensy generalney (Króla z trzylecia 1764—7).

3 1

4 9

10

X:i/.wa 'l/.i.ilu i wymienienie niektórych pozyoyj

Kamera, w niej prezyduj: Kara klan

Xi Wizkiej i Roch Kossowski pod-
skarbi nadw., kor., zasiadaj: ase-

sorowie, kontrolor i sekretarz, pra-

cuje wci 4ch kancelistów; place

wynosz 82.893

Kassa Generalna, kassyer Bastian

i 1 kancelista . . ". . . . . 9.908

Rewizya Rachunków (osób 11)36.992
Wszystkich osób w Kamerze 24.

Na papier, pióra inkaust, lak

w Kam. i Dep 1.100

Kabinet, Directeur: Ogrodzki pis. W.
Kor 14.400

Conseiller: Boskamp 15.075

Secretairs : Ghigiotti kan. Warm.
Barneval, Glaire po 3.500, Re-

verdil, Kossakowski, Omiaowski,
Krajewski, Rembieliski, Patensek,

Duhamel, Sokoowski, Piaskowski

z placami mniejszemi a do 804 z.

Kancelistów 9-ciu

Odwierny, 2-ch officyjerów, 6-ciu

kuryjerów, 3-ch geometrów
Wszystkich osób 36 85.918 V

Expens kabinetowy 59.531 /

Milicya (2 puki J." K. M. pod ko-

mend Chojeckiego i Koryckiego *) . . .

Departament Paziów (pensye, lafa

y strawne na osób 30, prócz sa-

mych 12 paziów, zp. 27.206,

a z expensem)
Departament doktorski (9 osób z le-

karstwami i

Lafa y strawne (18 dworzan, 3-ch

furyjerów, 6-ciu kamerdynerów, 2-ch

kamer - lokajów, murzyn (Jean),

Zote
polskie

130.893 10

145.449

391.000

79.700 26
]
5

63.024 18 16

*) W rachunkach z roku 1766 wymienia si jeszcze puk Skirmon-

ta, patny z kasy solnej, oraz 2 szwadrony; koszt roczny wynosi te wi-

cej, bo 627,589 zip.





Sala Kolumnowa na zamku

(Podug fotogramu



Do str. 11, t. III.

ólewskim w Warszawie.

jstki i Mulerta).
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a I a
Nazwa ilzian i wymienienie niektórych pozycyj,

Zote
polskie

10 !4 Pensye (w tern: JP. Graff Keyserling. 26.800
JM. X. Poniatowski (Micha) opat

Czerwisk.) 15.000

Jej Mo Pani Lullie 20.100
X-na JeyM Generaowa Austr.

(Poniatowska) 20.100
Jev M Pani Budenbrock . . . . 1.675

, , , Obyrn

„ „ „ Steinhauser .... 7.000
Pani Rogowskiej 400
JP. Poniatowski G.-Adjutant Jego

Kr. M-ci 2.680,

Wszystkich osób pensyonowa-
nych 65.

Expens Extraordynaryjny

Prowizye (summa kapitaów 5.466.680)

Na spacenie kapitaów
Wszystkich osób w subie dwor-

skiej 518 oprócz gwardyi i ludwisami

Summa .

135.842

782.353

396.201

908.576

26

6,877.544 29

7V9

12

Ten obraz, cyframi krelony, moemy uzupeni i oy
wi wspomnieniami ludzi, którzy widywali Stanisawa Augusta:

Magiera i Niemcewicza. Wspomnienia ich pochodz z póniej

szej epoki, blizkiej czasów sejmu czteroletniego, ale rónice

nie s wane. Tu i ówdzie znajd si te pojedyncze szcze-

góy z przemówie samego Stanisawa Augusta, z rónych

korespondencyj i pamitników.

Najwaniejsze stanowiska przy dworze zajmowali bez-

wtpienia urzdnicy Kamery i Gabinetu. Kasztelan Kara
zajty by podobno tylko sprawami pieninemi i gospodar-

czemi; w paacu jego, do dzi dnia istniejcym (wprost Ko-

pernika na rogu Obonej) mieci si departament paziów;

o charakterze jego nie zdoalimy powzi adnych informa-

cyj. Roch Kossowski, podskarbi nadworny, a z czasem

wielki koronny odznaczy si poyteczn pracowitoci w Komi-

syi Skarbowej; biografi jego podamy niej (§. 89). Po nim

podskarbim nadwornym kor. zosta Tomasz Ostrowski.
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Przez lat kilka bankierowie Tepper i Blanc byli kasyerami J. K.

Mci. ale w roku 1784 uwolniono ich „od dalszego trzymania

kasy królewskiej" z zapisaniem wdzicznej pamici za prac

i usugi, a w nowoutworzonej Komisyi Ekonomicznej Skarbu

J. K. Mci obj prezydency J. K i c k i koniuszy w. k., który

odtd prowadzi naczelny zarzd wszelkich interesów pieni-

nych a do mierci Stanisawa Augusta, a i potem jeszcze

udziela wyjanie plenipotentom Xcia Józefa Poniatowskiego

Departament Paziów w paacu Karasia.

(Z natury).

i toczy z nimi spory a do 1808, kiedy by zawarty ukad

ostateczny *).

*) Archiwum w Jabonnie szafa VII, Nr. 480 Miscelanea. Zna
Kickiego Leon Dembowski (Pamitniki w Ateneum 1822, lipiec, str.

122 — 125); powiada, e by wysoki, ysy, przystojny, umiech mia peen

dobroci i sodyczy; jedyn przywar jego bya pasya opowiada zmyla-

nych, z których sam mia si najpierwszy. onaty z siostr jeneraowej

Grabowskiej, by niby szwagrem Stanisawa Augusta, za którym te lepo

szed do stronnictwa patryotycznego w roku 1790 i do Targowicy, jako

marszaek konfederacyi województwa Mazowieckiego w roku 1792.
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Dyrektorem gabinetu by Jacek Ogrodzki, scharakte-

ryzowany przez samego Stanisawa Augusta: „Wychowany
po wyjciu z uniwersytetu krakowskiego w domu mojego ojca,

towarzyszy mi w podróach po Francyi; zostawiony przy

braciach w Hollandyi, podziela nauki u Kauderbacha... by

Tomasz Ostrowski,
podskarbi nadw. kor., póniej prezes Senatu.

(Podug portretu malowanego przez Brodowskiego, litografowanego przez

Letronne'a, 1822, w posiadaniu W. Smoleskiego).

zarzdc kancelaryi u kanclerza Zauskiego; nie tylko zna

prawie wszystkich Polaków i Litwinów z twarzy i imienia,

ale mia dokadn wiadomo o ich interesach, przygodach,

stosunkach. Pracowity, cisy, tajemnic zachowa umiejcy,
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Jacek Ogrodzki.

(Podug litografii w Zbiorze Portretów Ludzi sawnych za panowania Stanisawa

Augusta przez K. Mintera, Warszawa, 1826).
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skromny, cierpliwy, spokojny... Obowizkiem swoim znal

kocha mnie i czuwa nademn". Ukazywa si na sejmach

1764 i 1766, ale bez wybitniejszej roli; umar w r. 1780, ma-

jc 69 lat wieku; zostawi bardzo szczupy majtek, co su-

sznie mu do zalet policzono *).

Zastpi go najprzód C i e c i s z o w s k i, a potem Pius

Kiciski, szef gabinetu, który majc przed sob 6-ciu kan-

celistów (w tej liczbie D e s z e r t a), trudni si wyprawianiem

poczt i sztafet, sporzdzaniem kluczów cyfrowych, dozorem

korespondencyj sekretniejszych i utrzymywaniem protokóu

pism, z pod pieczci pokojowej wychodzcych. Obrany posem

Liwskim na sejmie czteroletnim, wyrónia si zaszczytnie

z caego otoczenia królewskiego zdolnociami i arliwoci

uczu obywatelskich, jakie tryskaj ze znakomitej mowy jego,

w dniu 3 maja 1791 r. wygoszonej. Gdy król mia podpisa

akces do konfederacyi Targowickiej, Kiciski poegna go

listem patryotycznym, zrzek si nadanej mu kasztelanii poa-

nieckiej i odjecha do Galicyi**). Dzieduszycki kierowa

inn kancelary, zoon z 4- eh subalternów (w tej liczbie T-
goborski), B a d e n i z dwoma subalternami by dyrektorem

trzeciej z kancelaryi przybocznych. W tomie IV poznam}' bli-

ej dyrektorów Kancelaryi Wojskowej J. K. Mci, jeneraów

amplojowanych przy boku J. K. Mci, Jana Komarzewskiego
(1774— 1789) i Gorzeskiego (1789— 1794). W epoce sejmu

czteroletniego przyszed do znacznego wpywu, mianowany

sekretarzem do ekspedycyi woskiej, 1'abbe P i a t o 1 i, dawny

nauczyciel w domu Ignacego Potockiego, „czowiek wiat!}',

*) Pamitniki S t. A u g. Poniatowskiego przekad Bron.

Zaleskiego, Drezno 1870 II, 234; o Karasiu s wzmianki, ale obojtne,

w Korespondencyi midzy Stanisawem Augustem a Xawerym Branickim

w roku 1768, wydanie Gumplowicza. Kraków 1872 r.; A n o n y m: "Dzieje

Polski tom VII str. 17 (rkopis).

**) Papiery Kiciskiego (wasno prywatna): Raport z roku 1785

podany królowi o pracach gabinetowych § II; podobny dokument z dnia 8

listopada 1790; list poegnalny dnia 19 lipca 1792.
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uczony, poczciwy", poprzestajc na skromnej pensyi; w jegoto

mieszkaniu odbyway si narady nad ustaw rzdow, gdy

si gotowano do dnia 3 Maja 1791 roku, w obecnoci Sta-

nisawa Augusta, który schodzi tu incognito bocznymi ko-

Pius Kiciski.

(Podug litografii Banka, ze zbioiu W. Smoleskiego).

rytarzami, poprzedzany przez guchoniemego dworzanina Wil-

czewskiego *).

*) Niemcewicz: Pamitniki czasów moich 1848 roku. Pary
str. 148.
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Schmidt, starosta Brodnicki niczem si nie uwydatni;

by posany w r. 1766 do Parya z tytuem Secretaire prive

et 1'intendant de la maison du roi— moe dla odsunicia

od ony, która bya kochank króla; umar te za granic
w r. 1777 *).

W gabinecie znajdowao si duo cudzoziemców. Glaire

zaj miejsce Schmidta i miewa polecenia wielce poufne.

Ghigiotti, konsyliarz tajny prowadzi korespondency z Rzy-

mem, której liczne pliki zachoway si w Jabonnie; mia pod

sob dwóch subalternów, a tymi byli: X. Lewiski, póniej-

szy biskup unicki, i Bacciarelli. Ale zaka gabinetu kró-

lewskiego by Boskamp Lasopolski, rodem Wooszyn,
agent, nawet szpieg rosyjski, który zakoczy w 1794 roku

ycie zbrodnicze na szubienicy. Wtpliw not musimy da
Antoniemu de Friese, który od pocztków panowania

uwija si przy królu, zrazu jako sekretarz Kompanii Manu-
faktur Wenianych, potem jako sekretarz, nareszcie jako kon-

syliarz Tajny J. K. Mci. Protestant i mieszczanin z pocho-

dzenia, uniony, „bardzo do króla przywizany", zaatwia
ostatecznie najpoufniejsze zlecenia, suy za posaca do am-
basadorów rosyjskich, rozdziela pienidze, tajemnie prze-

znaczane dla osób faworyzowanych, i pisa dla nich odpo-

wiednie dokumenty. Raz atoli, w r. 1796, nie przyj wyzna-

czonych dla siebie 4.000 dukatów i owiadczy, e majc
tylko dwie córki i 13.000 dukatów majtku, uwaa si za

do zamonego i nie chce korzysta ze szczodrobliwoci kró-

lewskiej. Trudno jest przecie uwierzy w to bezinteresowne

oddanie si Stanisawowi Augustowi, wiedzc, e podczas po-

bytu w Grodnie w 1795 Friese wanie przesa Repninowi

szczegóowe doniesienia o wszystkich osobach, jakie byy
przyjmowane na zamku, oraz o caym trybie ycia codzien-

nego. A w czasie sejmu delegacyjnego w r. 1773 dosta 100

*) Corresp. inedite de Stan. Aug. et de Mme Geoffrin ed. Mouy,

str. 227, 512.
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dukatów z kasy wspólnej ambasadorów „za dziennik sejmowy

iako i za inne papiery z archiwum w rónych czasach wy-

pisywane" *). Jeszcze bardziej zagadkow figur jest niejaki

Littlepage, który w roku 1787 by wysany do Parya,

w r. 1793 pobiera pensyi „gratyskowej" 50 dukatów, wyci-

ga ze Stanisawa Augusta poufne wyznania polityczne i ko-

munikowa je Igelstromowi, a na licie dugów z 9 listopada

1793 (Tab. 148) figuruje jako wierzyciel grubej sumy 432.000

zp. **). C r u 1 1 a, tlómacz do jzyków oryentalnych, mia-

nowicie tureckiego, by jednym z gównych agentów do po-

yczania pienidzy. Ufali mu jednak Ignacy Potocki i Ko-

ciuszko i wysyali do Konstantynopola w r. 1794.

Codziennie penio sub przy królu dwóch adjutantów,

a rang t nosili: Kierkor, Czapski, Szydowski, Dziera-

nowski, Stanisaw Zakrzewski i Arnold Byszewski, któremu

król co roku opaca dugi, da szefostwo Lekkiej Jazdy,

nareszcie rang jeneraa lejtenanta i komend dywizyi w r.

1792, chocia z raportów, nadsyanych w owym czasie, wy-

glda cikie nieuctwo, dochodzce a do grubej nieznajomo-

ci ortografii, do ekonomskiego bazgrania. (np.„ Caujc nóki

y Racky Waszy kr. Mci"). Ale zapewne umia by pokor-

nym sualcem ***). Szambelanów mianowa król w cigu

swego panowania 743, ale pensyonowanych bywao najwicej

6-ciu. Do takich naleeli rónemi czasy: Corticelli, Ca-

mel 1 i, Strbosz, Sobolewski, Walenty Ko-

*) Archiwum w Jabonnie, ksiga oprawna z napisem Friese 1795,

1796, 1797; S i e v e r s: Pam. str. 35 i 169. ^e-riyje: 1. c. str. 5. Gazeta

Wol. Warsz. Nr. 2.

**) S i e v e r s : Pam. wyd. upaskiego, str. 105.

***) Tabella' opaty dugów J. K. Mci pro Julio—Decembri 1780,

Excerpt dugów J. K. Mci z dnia 31 marca 1784 roku w Jabonnie (szafa

VII Nr. 480, Miscellanea). Raporty Byszewskiego z dnia 17 lipca 1792

i inne w ksidze Raportów z Kampanii Lit. Tom VI Nr. etykiety 94, Nr.

129 etc. Mia jednak Byszewski w roku 1794 kilkadziesit koni na stajni,

których nie chcia dawa na potrzeby wojenne.
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wnacki, Duchene, Duhamel (ten ostatni dostawa

pienidzy na zastawy); najwysza ich pensya miaa wynosi

50 dukatów na miesic. Kilku modych kamer-junkrów kr-

cio si w przedpokojach. Paziowie w liczbie 12 -tu miecili

si stale w paacu Karasia pod zwierzchnim dozorem puko-

wnika Konigsfelda. Do gabinetu puszcza uryer w liberyi pon-

sowej z galonami i kutasikami; nazwiska tych odwiernych

królewskiej pracowni: Petrasz, Korzeniowski, Bour-

1 o t, Schultz—znane byy na miecie. Równie powtarzano

nazwiska kamerdynerów: Rousseau, Heinrich, Bru-

net, Belgrand, pod którego imieniem Adam X Czar-
toryski wyda kilka komedyj, a szczególnie gonem byo
nazwisko R y x a, który wyszed na przedsibiorc teatru i sta-

rost piaseczyskiego. Zaatwia on poufne polecenia drali-

wej natury, chocia suba jego urzdowa zaleaa na wka-

daniu wstgi orderowej na króla, gdy starszy kamerlokaj

Hofman dokoczy ubierania i zapinania guzików na su-

kniach. Lokajów suyo codziennie 12-tu; nosili libery zielo-

n z ponsowemi wyogami, a na dnie galowe jeszcze zwierz-

chni sukni z wyogami zielonemi i bortami kamelerowymi.

Stanisaw August snad zaprzta si powanie kwesty li-

beryi, kiedy sam wymyla i malowa wzory galonów, które

nastpnie wykonywano na fabrykach Grodzieskich. Dwu-

nastu hajduków nosio pantalony opite, cimy haftkami za-

pinane, katanki bortami szamerowane, od parady paszcze

biae. Oprócz murzyna (Ledoux) znajdowa si te pomidzy

sub jeden Turek (Kirkor).

Stra przy zamku, paacach i tronie w sali sejmowej

bya utrzymywana przez gwardye: piesz i konn. Ta ostatnia

zwaa si Mirowsk od dawnego dowódzcy swego jeneraa

Miera, czy Mira (do dzi dnia istniej resztki koszar Mirow-

skich w Warszawie). Oficerowie Mirowscy nosili aksamitne

ponsowe kolety ze srebrnemi socami na piersiach.

O powozach nie zapomnia te Stanisaw August. W je-

dnym z pierwszych swych listów, do pani Geoffrin po koro-

nacyi pisanych, obstaluje w Paryu dwie karety; z tych jedna
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podróna, miaa by zaopatrzona w latarnie wewntrzne do

czytania i wybita matery ót; wszystkie ozdoby „w kolo-

rach najweselszych, lakier powinien by najpikniejszy". Gdy

sprzedawano pojazdy w latach 1796—7, Dangel oszacowa

je na 12.000 dukatów czyli na 216.000 zp. Koni utrzymy-

wano ze 300; najpikniejsze byty dwa cugi: kary i gniady.

Za karet jechali zawsze dworzanie konno, zapewne szeciu,

bo tyle ich stawao do suby co kwarta (i wtedy pobierali

pac po 10 dukatów na miesic). Ale jeden dworzanin Wil-

czewski, brat szambelana, jako guchoniemy, by uywany do

przepisywania pism tajemnych. Eskort królewsk przy wy-

jazdach na miasto stanowili: adjutant i uanów 6-ciu, od r.

za 1771, czyli od zamachu konfederatów barskich, jedzio

przy karecie 24-ch uanów *).

Jakkolwiek dzieje zbytku i pompy monarszej mog
wskaza liczniejsze i kosztowniejsze dwór}7

,
przecie dwór

Stanisawa Augusta wydawa si pysznym i gonym w po-

równaniu z póniejszym dworem Fryderyka Augusta Xicia

Warszawskiego i Króla Saskiego, który „rzdzc w trudniej-

szych nierównie czasach", pracowa codziennie od godziny

8 ej do 1 i
!

/a z rana i od 3 do 8 po poudniu wród cichych

komnat i pustych korytarzy zamku warszawskiego **).

Stolnik litewski, miernej fortun}', mógby z pewnoci
poprzesta na takich dostatkach, jakich mu Polska uyczaa.

Czterystu ludzi do posugi w samej Warszawie, nie liczc

gwardyi i wojskowych, okoo 7-miu milionów rocznego do-

chodu przy gotowem mieszkaniu i dowozach z ekonomij po-

*) Magier: Estetyka M. Warszawy str. o. 18, p. 18, i r. 18.

Correspondance inedite de St. Aug. et de Mme Geofirin ed. Mouy str. 142,

list z dnia 9 1 1765; w ksidze 92 rachunków królewskich w roku 1790

wykazano koni 282, myli si wic zapewne Magier, podajc ich liczb na

700. Niemcewicz: Pamitniki czasów moich, 1848. Pary, Martinet,

str. 29.

**) Niemcewicz: Pam. wyd. upaskiego 1871 I, 283.
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bliszych— to nie jest bynajmniej stan ubóstwa. Rzuciwszy

okiem na ceny (§. 37), chociaby z póniejszych droszych
czasów, przekonamy si, e z dochodów Stanisawa Augusta

wyyoby przez rok przynajmniej 70.000 chopów, przeszo

20.000 zakrystyanów, ze 2.000 dostatniej szlachty i mona
byoby utrzyma 7.000 towarzyszów z pocztami czyli 14.000

kawalerzystów z komi, a gemeinów z piechoty ze 23.000.

Gdy poznamy jeszcze stan skarbów Rzeczypospolitej oraz

szczupo zasobów na opat wojska, urzdów i wszelkich

potrzeb pastwowych, przekonamy si, e dla króla Polska

bya wcale hojn. A rozgldajc si baczniej w tabeli expensy

(Tab. 135), przekonamy si znów, e wydatki stae, konieczne,

zaliczajc do nich ju i ludwisarni i „fabryki" z utrzyma-

niem malarzy Pilment, Canaletta, Bacciarellego, Triblego *)

i 800.000 do szkatuy (pozycye 1 — 15) wynosiy tylko

4,654.000; e dodajc suty expens extraordynaryjny i pensye

„gratiskowe" nawet dla kochanek królewskich, jak pani

Lulle (pozycye 16 i 17), wydatki nie o wiele przenosiy

sum 5 1

/2 milionów; e przy opacie wszystkich prowizyj

pozostawao jeszcze okoo 700.000 do dyspozycyi; e decyfit

pierwszego trzylecia w kwocie 275.000 z. powsta z uy-
cia na opat dugów 900.000, a mona byo zapewne uni-

kn go, przeznaczajc na t spat tylko podwyk realn,

700.000. Wic pierwsze trzylecie nie wykazao rachunkami

ani ndzy, ani trudnych powika w kasach królewskich. Zre-

szt na sejmie 1766 roku Stanisaw August wystpi z da-

rowizn dla Rzpltej okoo 3 mil. z. nalenych mu za po-

selstwa, za urzdzon ludwisiarni, za korpus kadetów, i t. p.,

*) W ksidze 89 z roku 1766, znajdujemy takie pozycye: Mala-

rzom: Pilment, Bacciarelli, Canaletto po 6.700 zp. na rok, nadto malarzowi

Pilment od malowania gabinetu królewskiego 10.050; najcia stancyi dla

Bacciarelli w Obornickiej kamienicy 2.177, dla Canaletty u J. X. Kan. Mi-

nasowicza 1675 zp.; Szmuglewiczowi za model na Theatrum zp. 1.507

er. 15.
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odrzuci te kilka kro sto tysicy zip., ofiarowanych mu
przez izb *).

59. Lubo w latach pojedynczych dochód skarbu kró-

lewskiego znacznie przeniós podan wyej cyfr przecitn,

bo w r. 1766 doszed a do 8,674.804 z., a w r. 1767 przy

7,721.254 z. byo expensy generalnej tylko 7,383.147 z. **):

jednake w sumach ogólnych z trzylecia okaza si deficyt

i dugi nie daty si spaci.

Zkd i jakim sposobem powstay te dugi?

Kategorycznego wyjanienia nie dostarczaj nam ksigi

rachunkowe Kamery; wicej owieci mog wydatki ze szka-

tuy królewskiej, zapisywane rk samego Stanisawa Augusta,

ale i tu wiele pozycyi jest oznaczonych tylko pierwszemi li-

terami. Zreszt i bez gbszych studyów. bez dochodzenia

tajemnic, atwo jest odgadn, e Stanisaw August grzz
w kopoty pienine przez nieokieznan chtk byszczenia,

uywania uciech i przyjemnoci wysokiego stanowiska, tu-

dzie przez brak ogldnoci i rachunku.

Pierwsze dugi zacigno si zapewne przed koronacy;

potem szy koszta ogromne na umeblowanie, malowanie, ozda-

bianie apartamentów, na kupno azienek od Lubomirskich

w 1764 r. za 1.100.000 zp., nastpnie na budow tego pa-

acu, zaczt w r. 1767***), a trwajc a do 1793); na prze-

budowywanie Ujazdowa, potem jakie zagadkowe wydatki,

które si pokryway guch pozycy w ksigach rachunkowych:

„do rk królewskich". W r. 1766 pozycya ta wynosi a
2,195.832 z.

*) Dyaryusz 1766 r., sesya 4 z dnia 9 10, propozycye od tronu

czytane przez kanclerza, str. F 2 i nastpne; sesya 16 z dnia 23, 10, str.

U 2, sesya 25 z dnia 6 11, str. Hh, list do p. Geoffrin w Correspond.

Mouy, str. 261.

**) Ksigi 89 i 90 tyche rachunków w Archiwum Gownem Kró-

lestwa.

***) JlameHKo: IIsraepaTopcKie na3eHK0BCKin n EeaBeaepcKifi

^Boputi. BapmaBa 1894, str. 5.
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Zaraz po wstpieniu na tron sprowadza Poniatowski fran-

cuza Louis, budowniczego, który mu robi szkice i modele do

przyszych budowli i któremu posyaj si póniej do Parya

spore sumy np. 2.500 dukatów (45.000 zp.). Malarze sawni,

Boucher i Vien, otrzymuj znaczne obstalunki, chocia w samej

Warszawie na staej pensyi s utrzymywani malarze: Cana-

letti, Pilment i Bacciarelli *). Pani Geoffrin odbiera 2.000 du-

katów na róne sprawunki, nadto jedzie niejaki Krempiski

do Parya po aktorów i bawi tam jeszcze w 1766 r. Czy-

tamy te w haniebnej pamici roku 1768, w maju, peen za-

dowolenia list Stanisawa Augusta, e wkrótce oczekuje wy-

sanych na umylnie najtym okrcie karet i biustu Henryka

IV. Ale sprowadzajc sobie wizerunek szlachetnego króla fran-

cuzkiego, zdemoralizowany gboko król polski nie chcia na-

ladowa jego ulegoci nieograniczonej oszczdnemu Sully;

przeciwnie, puszcza mimo uszu wiee napomnienia pani Geo-

ffrin. Ta musiaa udziela moraów Stanisawowi Augustowi

ju podczas pobytu w Warszawie; potem pisaa do niego z Pa-

rya w dwóch listach: „Bardzo mi pochlebia..., e W. K. M
przypomina sobie moj zasad oszczdnoci. Skoro j zasto-

sujesz w praktyce, przekonasz sie, jak sodk jest ona dla

duszy, serca, a nawet dla ciaa. Zdrowie suy lepiej, gdy

myl jest spokojna!" W odpowiedzi Stanisaw August obie-

cywa, e jego sekretarz i intendent dworu, Schmidt przy-

jedzie wkrótce dla opacenia rachunków. Na to odpisuje pani

Geoffrin: „Rozumiem, e W. K. M doznaje kopotów ze

swemi finansami; jestem przekonan, e jki wszystkich rze-

mielników sprawiaj ci wiele udrczenia. Omielam si po-

wiedzie W. K. Mci, e nie naley rozpoczyna nowych wy-

datków, dopóki dawne si nie zaspokoj". Sowa te byy

*) Pobierali oni oprócz wymienionej poprzednio (str. 28, przypi-

sek pensyi, dodatkow pac na ekwipa: Canaletto po 10, Bacciarelli

po 12 dukatów miesicznie, ksigi 88 i 89 Rachunków Kamery Królewskiej

w Arch. G. Kr.



31

grochem, rzuconym na cian. W om lat póniej, w r. 1776

pani Geoftrin radzi sprzeda meble, zrobione dla króla „po-

niewa niszcz si i wymagaj kosztu na najem oddzielnego

mieszkania; bankier Sellouf ma z nimi duo kopotu". Dla

czegó nie sprowadzono ich do Warszawy? Zapewne nie

byy opacone i na transport brako pienidzy; za to przed

kilkoma miesicami chwali si król, e w parku Ujazdowskim

odnowi i pobudowa wiele mieszka, pomidzy któremi znaj-

duj si te bardzo adne *). Podczas pierwszego rozbioru za-

niecha tych robót dla braku pienidzy i ofiarowa z czasem

Rzeczypospolitej cay paac Ujazdowski na koszary dla

wojska.

Ujazdów.
(Podug widoku Warszawy, litografowanego bezimiennie okoo r. 1830).

W teje korespondencja napotykamy tajemnicze na-

pomknienia o zrozpaczonej Lubomirskiej i o jakiej winie Sta-

nisawa Augusta wzgldem niej **). Skd ind dochodz

nas wieci o czuym stosunku z Czartorysk, jeneraow ziem

podolskich, któr powici mia Repninowi dla wyjednania

przychylnego do Katarzyny raportu***). Moe to by plotka;

*) Correspondance inedite de Stan. August et de Mme Geoffrin par

Ch. Mouy 1875 Plon. Paris str. 138, 194, 195, 216, 325, 330, 334,

503, 490.

**) Tame str. 309.

***) Moszczeski Adam: Pamitniki wyd. drugie upaskie-

go, str. 84—86.
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ale charakterystyczna. Ów sekretarz Schmidt, starosta bro-

dnicki, wysany do Parya, by mem jakiej piknoci, któr
Stanisaw August zaszczyca swemi afektami. Nie uganiajc

si za dokadnoci chronologiczn, wymienimy dalszy rejestr

kochanek: dwie Sapieyne, (jedna wojewodzina Branicka z do-

mu, druga kanclerzyna w. lit.) ex-aktorka hrabina Tomatysowa,

Buonafini, Malczewska, Lullie „uczona wdowa po tapicerze",

baronowa Schitter; ona fabrykanta fajansów z Belwederu

Izabella ksina Czartoryska,

generaowa ziem podolskich.

(Z miniatury w posiadaniu mecenasa Lucyana Wrolnowskiego).

i zapewne nie jedna jeszcze z kobiet, wymienionych w re-

jestrze pensyi „gratiskowych", a moe i nie wymienionych

wcale. Jeneraowa Grabowska, ustpiona Stanisawowi Augu-

stowi przez brata, ksicia Kazimierza podkomorzego w. k..

zostaa on morganatyczn. Towarzyszya te w ostatnich

latach ycia do Grodna i do Petersburga, sama w podeszym

wieku, garbata, czy przygarbiona, zostawiwszy w historyi

smutne wspomnienie, e ona to gównie miaa nakoni Sta-
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Jeneraowa Grabowska,
ona morganatyczna Stanisawa Augusta.

(Z portretu olejnego w posiadaniu pani Janiny asiskiej).

"Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III.
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nisawa do podpisania akcesu do konfederacyi Targowickiej.

Pobraa te niemao pienidzy: w jednym rachunku z r. 1793

byo dla niej pod cudzemi imionami zapisanych 41.000 duka-

tów, czyli 738.000 zp., z czasem nie zapomnia Stanisaw

i o swoich nieprawych dzieciach: „Stasiu"; Michale i Kazi-

mierzu Grabowskich, Cichockim, Cichockiej zamnej Szwan,

czy Zwa i podobno 3 eh braciach Grabowskiej oraz siostrze

jej, Górskiej *). Wedle Niemcewicz a, zarzuci mona Sta-

nisawowi Augustowi, e on wprowadzi do kraju niemoralno

w obyczajach, zdeptanie wiary maeskiej. Galanterya bya
w najwikszej modzie; nie byo piknej kobiety, któraby nie-

miaa kochanka swego.

Nie zaniedbywa tedy Poniatowski wyzyska najbardziej

poziomych przywilejów stanowiska monarszego, skwapliwie

naladowa, a bodaj przecign pod tym wzgldem najgo-

niejszych monarchów dziedzicznych: Ludwika NIV, Augusta

II Sasa i Ludwika XV z jego markiz Pompadour i hrabin

Dubarry. Jakkolwiekbymy chcieli tómaczy naszego szla-

chcica elekta wpywami rozpusty, panujcej w wyszych
warstwach ówczesnego spoeczestwa; jakkolwiekbymy prze-

cenili potg modnych obyczajów Parya i Wersalu: niemniej

przeto uzna musimy, e Stanisaw August nosi w gbi swej

duszy moraln zgnilizn, której wstrtno i nieuleczalno

stanie w caej grozie dopiero przy zestawieniu wszystkich

stron jego ycia prywatnego i publicznego.

Magier: Estetyka m Warszawy str. 18; ae-Uy.ie: CTamic.iairb.

Anryerb Bt rpcuw; etc. str. . Niemcewicz: Pamitniki czasów moich

1848, Pary. 'Martinet str. 29, 30. Zapisy dla Grabowskiej wyjanione

w nocie, sporzdzonej zapewne dla Xicia Józefa, jako spadkobiercy w pa-

pierach familijnych w Jabonnie plika 480. Miscellanea, szafa VII, Nr 57.

Extrait du Compte des dettes du Roi signe a Grodno le 9 novebre 1793 r

tudzie w kidze p. t.: Friese 1795, 1796, 1797, wasnorczna dyspozy-

cya ">0.000 dukatów z dnia 1 1 1796 roku pod liczb 8, pisana po fran-

cuzku; ztd wtpliwo co do nazwiska Zwa.
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Tymczasem objawi si ona ju na wstpie panowania
w kwestyach pieninych. Bo gdzie dostawa pienidzy,

u kogo zaciga dugi Stanisaw August?

Julian Bartoszewicz twierdzi, e do opdzenia
kosztów koronacyi dopomogli mu wujowie, a wic Xta Mi-

cha i August Czartoryscy *). Nie wiemy, na jakich podsta-

wach opiera si to twierdzenie; nic podobnego nie wyczyta-

limy w znanych nam dokumentach. W pierwszych ksigach
rachunkowych skarbu królewskiego, powoywanych ju kilka-

krotnie, znajdujemy takie nazwiska wierzycieli:

Tab. 136.

Zp.
Sapieyna wojewodzina mcislawska (dug dawny z r. 1761,

pierwotnie 300.000 zp. i uciliwy, bo 10 procentowy)

z kocem roku 1767 120.000

Ksi Poniatowski jenera austryacki (wnoszc z 7 proc. pro-

wizyi w kwocie 50.250) 1 718.000

Ksi Poniatowski podkomorzy mia jeszcze w kocu 1767

reszty 417.000

Ksi Sukowski przed spaceniem 36.000 w 1766 roku . . 223.000

Fleming wojewoda pomorski 360.000

Kossowski podskarbi nadworny koronny po 8 proc. . . 145.725

Biskup pocki (Szeptycki ?) 90.000

Szembek starosta ostrzeszowski 80.000

Dr. Muller po 7 proc. . . - . 108.000

Merlini budowniczy po 6 proc 72.000

Ogrodzki, dyrektor gabinetu królewskiego po 7 proc. . . . 60.000

Dembowski 60.000

Radzicki po 8 proc 18.000

Panny Sakramentki warszawskie po 6 proc 100.000

X. Baudouin po 7 proc 13.000

Panny Karmelitki po 7 proc 6.000

i t. p.

*) Bartoszewicz: Dochody Stan. Augusta w Dzieach: Kra-

ków 1880, tom VIII, str. 162.
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Z tego pocztu wierzycieli mona si domyla, e Stan.

August poycza najprzód u krewnych i przyjació, potem

u sug swoich, potem u kogo si dao, nie przebierajc, nie

targujc si o wysoko procentu. Ajenci jego nic gardzili

nawet drobnymi kapitalikami, jak np. 6.000 zi. od panien

Karmelitek. S to ju niewtpliwe symptomata gorczki utra-

cyuszostwa.

Dostojestwo królewskie otworzyo drog do skrzy

bankierskich. Nie pomin jej Stanisaw August. Nasamprzód

warszawskiego kupca Teppera wyprowadzi na pole operacyj

bankierskich, zaszczycajc go swemi poyczkami, które do-

chodz w roku 1766 do 360.000, a w kocu 1767 roku do

773.686'/4 z. po 7% rocznie. Za porednictwem tego Tep-

pera udao si znegocyowa poyczk w • Hollandyi, «któr-

nazwiemy pierwsz, na sum 600.000 zi. po 6%. Nareszcie

Genueczycy dali 1,653.7767* zi. po 5V L,, a póniej (podobno

w r. 1767) dopoyczyli jeszcze 418.750 z. z niezwykle ni-

skim procentem, 5 od sta. Domylam}7 si, e skarbili sobie

protekcy, czyli po prostu przekupywali króla w zamiarze

otrzymania dzierawy na projektowan wanie loterj w ca-

ym kraju. Jako moc uchway sejmowej od r. 1769 wpro-

wadzon zostaa loterya Genueska w Koronie; gównym
przedsibiorc by margrabia de Croza, a pierwszym d}Tekto-

rem Filip de Gibelli (porównaj §. 69, 18). Zanotujmy te po-

yczki bankierkie.

Nr. 137.

Zp.

U Teppera do padziernika roku 1767 po 7 proc 773 686'/
4

I holenderska poyczka po 6 proc 600.000

I genueska „ po 5'/-> proc 1,693 77674

II „ „ po 5 proc 418.750

Wszystkie te operacye finansowe s zaznaczone mniej

lub wicej wyranie w ksigach kamery Królewskiej *). Mona

*) Nr. 88, dziay 18 i 19; Nr. 90 w [Archiwum Gownem Króle-

stwa. Lustracyc (XX).
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je gani, uzna za niepotrzebne, lekkomylne, bezadne, wszake
nie przekraczaj one jeszcze granic monoci i wyplatnoci

skarbu królewskiego, mieszcz si prawie bez deficytu w do-

chodach z pierwszego trzylecia i na bezwzgldne potpienie,

na zarzut jawnej nieuczciwoci nie zasuguj. Ale Stanisaw

August miewa bez porównania gorsze pienidze w rku, po-

chodzce z datków haniebnych, z jamuny ebraczei. Te
jego dochody nie wpisywane do adnych ksig, o ile nam
wiadomo, stanowiy dla narodu, a zapewne i dla otoczenia

tajemnic; jedynym dowodem s roporty ambasadorów ro-

syjskich, których wiarogodno stwierdza si do pewnego

stopnia i mnogoci wypadków, i ubocznemi okolicznociami

i natur stosunku ich do Stanisawa Augusta i nareszcie ko-

respondency wasn jego samego.

Cesarzowa Katarzyna, ujwszy w sw rk rzdy Ro-

syi w kocu 1762 r., snua zaraz plany ambitne w polityce

zagranicznej, szczególnie wzgldem pastw ociennych. Pra-

gna zdoby wpfyw stanowczy w Szwecyi, Polsce i Turcyi,

posugujc si si ora i potg pienidzy, hojnie na prze-

kupstwo sypanych. Najwiksze podobno sumy szy do Szwe-

cyi, bo Ostermann da co kilka miesicy po 800.000 albo

i po milionie talarów; panowie polscy poprzestawali na mniej-

szych bez porównania kwotach, jednake kasa ambasad}7 ro-

syjskiej bya, w stosunku do mniejszych wymaga, zaopa-

trywan hojnie. Po mierci Augusta III-go suya ona do po-

kierowania obiorem nowego króla dogodnego widokom Impe-

ratorowej. Te koszta wyszy na poytek Poniatowskiemu.

Po dokonanej elekcyi nowy król otrzyma! pensy miesiczn
po 1.200 dukatów (21.600 zp.) na swoje utrzymanie do

koca sejmu koronacyjnego, poniewa pierwej nie móg po-

biera swoich dochodów skarbowych *). Z tej pensyi zapewne

oddziela Stanisaw August 26.800 zp. dla ambasadora ro-

syjskiego, hr. Keiserlinga, swojego protektora, a niegdy

*) Co.ioBbefrb: IlcTopiH Poccin XXVI, str. 63, 67, 171.
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nauczyciela logiki i przyjaciela rodziców *
>. Ale nr. Keiser-

ling umar wanie przed koronacy; przydany mu do boku

siostrzan Panina, Xe Repnin, obj zaraz interesa ambasad}',

a niedugo otrzyma nominacy na ambasadora. W jednym
z pierwszych raportów swoich doniós, e w kasie „ministe-

ryalnej" znajdowao si 85.566 dukatów, (okoo l
1

2 miliona

zp.); zacza zarazem rejestr niewypaconych nalenoci pry-

masowi ubieskiemu. Czartoryskim i Ogiskiemu. Katarzyna

kazaa wszystko wypaci, a nadto „przez szczególn swoj
yczliwo i przyja dla Poniatowskiego" zrobia mu dar ze

100.000 dukatów (1,800.000 zip.) na pierwsze potrzeby i za-

opatrzenie dworu **).

Przyjle Stanisaw August datki takie, bdc ju na

tronie? Jeli go tómaczy do pewnego stopnia widok prze-

dajnoci panów polskich i szlachty podczas zabiegów i in-

tryg przedelekcyjnych, czyli najwysze dostojestwo w na-

rodzie, czyli obrzd koronacyi i namaszczenie monarsze nie

zbudzio w duszy jego poczucia godnoci? Czy nie zaliczy

przynajmniej tych datków do rejestru dugów swoich, które

spaci naleao przed wszystkimi innymi, przed dugiem Xcia

Podkomorzego i Xcia Jeneraa Austryackiego, i Ogrodzkiego,

i Teppera, i nawet PP. Karmelitek? Czy nie rozumia, e
dary te nie s darami „szczególnej yczliwoci i przj-jani",

e bd zaplata zdrady w obec interesów narodowych?

Niestet}'! Stanisaw August speni do dna zbrodni,

jak nie splami si dotychczas aden król polski. Przyj
datki pokryjomu i posa swojej opiekunce pudo trufli! No-

*) Pensya Keiserlinga jest wykazana w powoywanej ju ksidze
88 Lustracyi. Archiwum Gówne Królestwa dzia 14 Expensy. Szymon As-
k e n a z y: die letzte polnische Kónigswahl. Góttingen 1894, str. 194 mnie-

ma, e pensy t wzi mody Kayserling, syn ambasadora: domys jest

oparty na unionym licie, adresowanym do Poniatowskiego, a przechowa-

nym w Muzeum XX. Czartoryskich w Krakowie.

**) Co.ioisheirB: op. cit. str. 67.
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woczesny historyk rosyjski lituje si ubóstwa jego *), ale

my wiemy teraz, e i ta okoliczno, niby agodzca, nie

istniaa, bo Stanisaw August posiada miliony swoje w do-

chodach staych i w dostarczonych mu z kraju poyczkach.

Mia te dosy wyksztacenia, i biegoci, a nawet przebie-

goci dyplomatycznej, eby nie rozumia: do czego takie datki

obowizuj? Tego tylko z pewnoci nie przewidywa. e
tene Repnin, który go na tron wprowadza, kiedy po lat 30,

penych haby wszelakiej, bdzie jego dozorc w niewoli

grodzieskiej i w rocznic koronacyi odbierze od niego akt

abdykacja.

Nie trzeba byo zreszt czeka tak dugo, eby poczu

gorycz prezentów Imperatorawej. Oto, Repnin niezwocznie

zada nowego traktatu przymierza midzy Rosy i Polsk

z uznaniem gwarancji, oraz nadania praw politycznych dy-

sydentom. Obie kwestye byty palce, obie narodowi wstr-

tne, otwieray przepa midzy królem i poddanymi jego,

prowadziy do zaburze i wojny dowowej. Czartoryscy, któ-

rzy wanie interwency rosyjsk w widokach reformy pa-

stwowej sprowadzili, usunli si wnet od stosunków z Re-

pninem. Stanisaw August próbowa wywin si od twardych

da figlami drobnej dyplomacyi, ale po daremnem bory-

kaniu si zawsze w kocu ulega ambasadorowi i wykonywa

jego instrukcj-e, jak patny sualec. Bo w r. 1766 Repnin

ofiarowa mu 20.000 dukatów tytuem poyczki **); a zreszt

grozi i obchodzi si z nim tak niegrzecznie, tak natarczy-

wie, e pani Geoffrin, która bya wiadkiem audyencyi i kon-

*) Co:iOBbeBT>: op. cit. str. 67. W wieo ogoszonej (1897' mono-

grafii o ksiciu Repninie z lat 1764 — 1768 znajdujemy takie sprostowanie

co do trufli, e byy wysane w kocu 1763 roku, poniewa podzikowanie

za t przesyk nosi dat 5 stycznia st, st. 1764 roku podug nru 810 to-

mu LI wydawnictwa p. t. C 6 o p u ii k t>. Nie rozstrzygamy, kto si tu po-

myli w dacie?

**) Co.iOBteirb: IIct. Poccin XXVI, str. 181.
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ferencyi poiczas swoich odwiedzin w r. 1766, pisaa póniej:

„Nie jestem w stanie myle o Repninie bez oburzenia.

Nigdy nie widziaam, aby ktokolwiek posuwa zuchwalstwo

do tego stopnia, jak on wzgldem W. K. Mci". Wywara
nawet zemst kobiec, robic mu afront, gdy po kilku la-

tach przyby do Parya *). Odczuwa te zniewagi sam
Stanisaw August, bo przy rozstaniu powiedzia otwarcie Re-

pninowi: „Sprawiae mi, X, osobicie wicej udrcze, nili

ktokolwiek na wiecie"; ale na aden krok energiczny ku

poratowaniu godnoci tronu lub osoby swojej nie zdoby si.

Gd}', przeraony gromadzcemi si ywioami zamieszki i nie-

nawici narodu ku sobie, próbowa stawia opór daniom
posa, ten zapowiada, e si wyniesie z Warszawy do

Grodna i zabierze z sob puki rosyjskie, a groba taka skut-

kowaa odrazu. WT

yjcie Rosyan z Warszawy byoby dla

Stanisawa Augusta wyrokiem detronizacyi, on za tak pra-

gn by królem za jakbd cen! Poykajc tedy wszystkie

upokorzenia, wykonywajc najwstrtniejsze rozkazy, robi

jeszcze dobry w oczach swoich interes, bo si utrzymywa
na chwiejnym tronie.

00. O wiele gorszem atoli, pospniejszem, dokuczli-

wszem by musiao dla Stanisawa Augusta nastpne szecio-

lecie od r. 1768 do 1773.

Gwatowne postpowanie Repnina, nawet z konfedera-

tami radomskimi, wywiezienie senatorów do Rosyi, sprawa

dysydentów, szkodliwe zmiany w konstytucyi krajowej, tu-

dzie gwarancya Katarzyny, narzucona nikczemnemu sejmo-

wi z r. 1767— 8, wszystko to wywoao nareszcie protest

zbrojny w postaci konfederacyi Barskiej. Wojna domowa
szerzya si po wszystkich prowincyach z kolei: za oddziaami

partyzanckimi konfederatów uganiay si wojska rosyjskie;

Stanisaw August wj sa swoje gwardye i cz wojska kom-
putowego Rzeczypospolitej do województw ruskich; miano

-

b

) Correspond. inedite. Mouy: list z dnia 4 9 1774, str. 476.
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wany regimentarzem druh jego Xawery Branicki dziaa

wspólnie z Kreczetnikowem, Apraxynem, Prozorowskim, sto-

sujc si najcilej do rozkazów Repnina.

-.
'-
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-

.
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Augusta, postara si te o uchwal, moc której skarb ko-

ronny mia corocznie wypaca mu po milionie z. a litewski po '
.,

mil.; lecz z powodu ubytku w dochodach Rzeczypospolitej

uchwaa ta wykonywan nie bya *). „Rozruch}' teraniejsze

—

pisze Stanisaw August—tak niebezpiecznemi uczyniy szlaki, e
handel prawie wcale ustal i wic ca Rzpltej i moje; a przytem

róne zwizkowe partye na komorach Rzpltej zoone i z kwart

i z hybern, i z pogównego ydowskiego pienidze gwatem za-

bray i zabieraj. Dla tego si to dzieje, e gdy temu wojsku,

które pod W. Pana komend jest, nic skarb teraz paci nic

moe, ja ze swego daj. Ale Bóg to raczy wiedzie, dugo

ja tak bd móg cign, gdy mnie samemu blizko mili-

ona intraty ubyo w tym roku, a musi by gorsz}' blizko na-

stpujcy **)".

Z caego tego okresu znamy jeden tylko obrachunek

urzdowy Kamery Królewskiej, mianowicie na rok 1770 ***).

Podug niej wynosi:

Tab. 138.

Zp. Gr. Den.

Summa Summarum wszelkich intrat (jak byy
i jeszcze sperantur) . . . 4,909.488 24 8'/2

„ „ expensy 4,755.223 5

Ogó dugów w sumie kapitaów 5,278.514 3 15

Przewidywania Stanisawa Augusta co do ubytku w do-

chodach okazay si zasadnemi, a rzeczywisto wypada go-

*
i Yol. Leg. VII, f. 655, str. 307, e uchwaa nie bya wykonywa-

n widzimy z rachunków i protokóów Komisyi Skarbowej Koronnej. Su-

ma 1 Ya miliona figurowaa jako dug królowi naleny, ale sejm Delegacyj-

ny zniós go swoj uchwa. Yol. Leg. f. 165, str. 105.

**) Konfederacya Barska: Korespondencya midzy Stanisawem Au-

gustem a Xawerym Branickim w roku 1768 wyda Dr Ludwik Gum-

p owicz; Lwów 1872, list z dnia 22.9 1768, str. 105.

***) Ksiga Nr. 92 Lustracyj w Arch. G. Kor.
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rzej od przewidywa. W porównaniu bowiem z duym do

chodem w 1767 r. (7,721.254 zp.) kady rok póniejszy przy-

nosi przeszo 1 milion z. ubytku w intratach, a suma szkód,

zrzdzonych w dobrach królewskich w samym r. 1768, po-

dug wykazów administratorów, wynie miaa 8.284.004

zp. *). Wprawdzie podug powoanego obliczenia z r. 1770

do uszczuplonych dochodów mia mie zastosowany expens

tak dalece, e przewidziano z póltorasta tysicy zp. oszcz-

dnoci, ale takim obliczeniom i obietnicom nie wierzy zape-

wne sam Stanisaw August. Oszczdza si, odmawia sobie

zachcianek—to nie byo jego cnot, jak wiadomo.

Bieda zacza mocno dokucza. Ju na pocztku roku

1768 pisze Repnin. powtarzajc Paninowi tre swojej roz-

mowy ze Stanisawem Augustem: „mówi mi jeszcze, e w licie

swoim do JW. Pana powoa si na mnie co do niedostatku,

a za wedle susznoci rzec mog, i przykro i aonie jest

patrze si na ubóstwo jego; do tego przyszo, e poyczaj
szczyptami po piset i po t3 rsic dukatów, e nie maj cza-

sem ywnoci codziennej, a na nieszczcie nie maj te kre-

dytu z kretesem". W padzierniku t. r. czytamy: „Za par
miesicy król nie bdzie mia nic do jedzenia, poniewa do-

chody s zrabowane i nie dochodz go" **). Snad dokuczli-

w bya bieda, kiedy Stanisaw August zdecydowa si na

zmniejszenie etatu swego myliwstwa, którem zarzdza tak

potrzebny mu w owym czasie owczy kor. Xawery Bra-

nicki: „Ludzi co lepszych z gór}' zachowam w pensyi, reszt

musz odprawi; konie pobior na rekrutowanie stajni mojej;

sprzty wszelkie konserwowa bd, ale co wyywienie psów.

ju WPan jak chcesz, tak zadysponuj, ale ja nie mog tern

si obcia w dal. Sam uznasz, e tak czyni musz.
I gdyby nie przymus, zapewniebym takiej rzeczy od siebie

*) B ii s c h i n g: Magazin XVI, str. 99 Tabella G. do noty:

die Erl. Delegation von Seiten der Koniglichen Schatz-Comission.

**) Co.iOBbeivB 1. cit. XXVI, str. 261, XXVII, str. 297.



44

nie oddala, która jest WPanu mila; bo prawdziwie i ser-

decznie WPana kocham, ale kiedy bieda, to bieda" *).

A trzeba byo jeszcze dostarcza pienidzy temu Bra-

nickiemu, jako regimentarzowi kilku tysicy wojska, zgroma-

dzonego nad Dniestrem. Co miesic tworzya si w jakiem

województwie nowa konfederacya; Stanisaw August czu ku

sobie niech, a nawet nienawi powszechn; Branicki te
pisa mu, e „naród, przeciwn prewencj T napojony, ufa

\\'K. Mci nie bdzie... prawie caa Polska skonfederowana,

a ta konfederacya jest przeciwko WK. Alei" **).

Jake sobie radzi, zkd przecie bra pienidzy na od.
furae i addytament dla onierza? Oto, gówny kunszt jego

zasadza si na tern, aby „wyabuda" co u Kepnina. da
z tern wikszem natrctwem, e si uwaa — i susznie— za

narzdzie i ofiar polityki rosyjskiej. W r. 1768 znajdujemy

nastpne wzmianki o tych obrzydliwych operacyach finan-

sowych:

D. 20 czerwca pisze król do swego regimentarza:

„Pienidze ju mi obiecano, ale czy na sam -ty Jan, czy

kilku albo kilkunastu dniami póniej — tego upewni nie

mog".
D. 4 lipca: „4.000 dukatów, e s dla WPana u Ko-

rytowskiego we Lwowie, ju musisz wiedzie; nadeszl wi-

cej potem" ***)•

D. ? lipca: „Zrazu bardzo cikim si pokaza Repnin

o dodanie dla WPana pienidzy, potem zwali to na Komi-

sy Skarbow, e ona ma dawa na potrzeby. Po dugiej

z naszej strony remonstracyi, e ledwo Skarb Rzpltej bdzie

móg gwardy i artylery opaci przez zabranie tylu pie-

*) Konfederacya Barska. Korespondencya Stanisawa Aug. z Bra-

nickim wyd. Gump owicz, listy Króla z dnia 29/10 str. 139, z dnia

9/11 str. 152, z dnia 15/11 str. 158.

**) Dr G u m p 1 o w i c z: Korespondencya z Branickim 1872, Kra-

ków str. 145.

***) Tame str. 22, 34.
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nidzy skarbowych i umniejszenie cel, przez umniejszenie

handlu: Repnin mówi, e WPan masz na lee rozpuci

polskie wojsko i niech si tam ywi, jak moe. Mymy od-

powiedzieli, e ci wszyscy ludzie, nie majc si w co obró-

ci i z czego y, w rozbójników si obróc; e WPana
sowo, im dane. powinno by trzymane, i e ta reszta, co

jest w Tureczczynie, nie przyjdzie do WPana. gdy si dowie

e pierwszym nie dajesz nic. Ta racya tandem skonfin-

kowala go i nakoniec obieca za dwa dni da pienidzy co-

kolwiek, ale nie wyrazi jak wiele... Ale jednak na tern ko-
czy, e gdy wszelkie sposoby ustan, trzeba, eby WPan
pisa na rejestr, co wydajesz dla usugi publicznej? a e to

ju bdzie musiaa Rzplta potem bonifikowa... Xa potrzeby

za uanów moich i osobiste wydatki WPana, jako to: stoi,

ekwipa, ekspedycye i szpiegi, na to przecie dania pienidzy

okaza si najgotowszyrm ale jednak widz we wszystkiem

wielki duch oszczdnoci dworu jego. Juci ja przewidz,

e te pienidze, które on teraz da do przesania WPanu, nie

bd jeszcze ostatnie, ale zawsze ciko o nie trzeba si

bdzie doprasza. Dobrze WPan uczynisz sam do niego ywy,
serdeczny i aosny list napisa, a z wyraeniem jako i sam

na reputacyi i kredycie poniesiesz krzywd i explikujc, jakie

i dla spólnego interesu ztd wynikn szkody, gdy w nie-

dostatku pienidzy zostaniesz i takowy list przez moskiewskie

rce jak najprdzej wprost do Repnina, niby bez mojej wie-

dzy adresowany, jakoby nie mogc si doczeka responsu na

dwóch kuryerów Korytowskiego". Dla wyjanienia tego mo-

mentu psychologicznego, doda wypada, i Branicki, jeden

z najgorszych, najszkodliwszych i najkosztowniejszych dla

kraju Polaków owej epoki, nie napisa takiego listu, tómaczc
si. „WK. M wiesz moj delikatno, e z wielk niemia-

oci do samego WK. Mci pisz o pienidze; co za do kogo

inszego, to nie miem i nie umiem". Potem dma 6 padzier-

nika da król podobnego listu pod swoim adresem dla po-

kazania Repninowi i otrzyma w odpowiedzi: „Nie pisz tego

listu, którego WK Mo da, boby to bya atTekiacya".
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Stanisaw August nie zaniedba te uprosi odjedajcego
pukownika rosyjskiego Karra, aby w Petersburgu wydemon-
strowa „jak koniecznie przez sprawiedliwo potrzebuj od

Moskwy pieninego ratunku" *).

D. 21 lipca posya król 3.000 czer. z. z zapewnieniem,

e wicej „wylabuda nie mona byo".

D. 10 sierpnia czytamy: „O pienidz okrutnie ciko
u Repnina i ciej, jak nigdy. Mymy nalegali o datek pie-

nidzy; ciga si, ale widz, e mocno dognany moe jeszcze

raz da pienidzy, ale nie wiem kiedy i wiele"!

D. 29 sierpnia obiecuje król zaratowa Branickiego

i siebie pienidzmi, które Tyzenhauz przywiezie, a wic wten-

czas wasnemi, z ekonomii, ale dodaje, e „o negocyacyi

Karra ju s dobre wiadomoci, jako:

D. 10 wrzenia, Carowa przysaa 40.000 czer. zi. da-

rowizn, „bonifikujc tyle szkód, poniesionych od marca i które

przewyszaj t sum". Atoli ju
D. 22 wrzenia pisze znów: „A co o pienidze to cho

z bied, ale ci ja ich po staremu wylabudam, a gdy obacz,

eby ju zapewne znikd ich si nie mona wcale spodzie-

wa dla ciebie, to wtedy i sam pierwszy tobie powiem: roz-

pu wojsko a powracaj".

D. 19 padziernika komunikuje król napisane przez

Xcia Podkomorzego (brata Kazimierza) punkty rozmowy z Re-

pninem; pomidzy nimi znajduje si 5-ty: „dla P. Branic-

kiego bdzie teraz 6.000 czer. zi.; o wicej bdzie si pi-

sao, ale pod kondycy, eby te bya grzeczno za grze-

czno" (zaogniay si wanie stosunki Rosyi z Turcy;

przewidywano ju wojn: ztd zapewne pochodzia grzeczno

i hojno ambasadora). Na skupienie prochu we Lwowie

1.000 czer. zi. Repnin jeszcze daje". Sam Branicki poyczy
u Xcia Prozorowskiego 2.000 dukatów, ale je chcia odda
w padzierniku.

') Tame str. 44, 45, 115, 125, 137, 46.
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D. 29 padziernika zawiadamia król, „e konwój mo-

skiewski, dzi wozem jadcy, poczt, wiezie WPanu 12.000

czer. zi.". Godn uwagi jest rzecz, e dostawszy t stosun-

kowo znaczn kwot od Rosyi, pisze w tyme licie: „Gdy

Kamieniec opatrzysz, to z Gwardy Litewsk i pukami zwra-

caj si ku mnie, unikaj jak najpilniej wszelkiego spotkania

z Turkami, nigdzie si nie cz z Moskw". I w tym razie

Branicki okaza wicej szczeroci i staoci, bo przyznajc,

e „Moskwa na nasze substancye daje pienidze i bez nich

si nie obdziem", radzi trzyma si jej za jakbd cen
wojowa z Turcy, zerwa traktat Karowicki, zawrze na-

tomiast wieczyste z Moskw przymierze, skasowa aukcy
wojska a z ni „zbytnie" podatki, „gdy po takiej alliansie

stalibymy si wanie jak avan -gard moskiewsk. T drog
dojdziesz W. K. Mo wielkiej chway, wicej zrobisz, ni
wszycy monarchowie, i pokaesz si wanie Ojcem tej nie-

szczliwej ojczyzny" *).

Jestto zapewne polityka godna Grzesia Dyrdy, co o sobie

mówi: „gupi, ale zdrów"; miaa przecie t zalet, e nie

doprowadziaby Stanisawa Augusta do utraty wszelkiego za-

ufania w oczach Rosyan i do zemsty, jak z czasem Kata-

rzyna na Polsce i na nim wywara.

Do charakterystyki Stanisawa Augusta warto doda,

e w jednym z najbardziej frasobliwych listów napisa do

swego wodza: „Prosz na moje conto kilka materyek turec-

kich biaogowskich, co tylko moe by najpikniejszych, ku-

pi i pierwsz okazy przesa". W par miesicy potem

Branicki odpisywa: „Te materye tureckie kosztuj 300 du-

katów". Sam te Branicki wydawa w Kamiecu bale, na któ

rych bywao po 40 dam, obiady, kolacye: „tacuj, jedz,

pij ca gb, ale ja wod pij" **). Miao to suy do zje-

*) Dr Gumplowi cz: 1. cit. str. 47, 65, 84, 93, 106, 128, 131,

135, 138, 144.

**) Tame str. 100; 147, 79.
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dnywania szlachty dla króla. Sam Stanisaw August bral si
na rone sposoby do zdobywania sobie serc i do zaegnania

tej nienawici, jaka przeciwko niemu objawia si w caym
kraju: a wic robi grzecznoci kademu, co si do niego od-

woa, wstawia si do Rosyan za jecami, a wyjednawszy

jak folg, zawsze doprasza si, aby jego imi byo oga-

szane, jako sprawcy dobrodziejstw. Byy to zwykle drobne

osobiste sprawy, nie majce doniosoci ogólnej, nie wywie-

rajce wpywu na los kraju. Ilekro zaczepia Repnina o ustp-

stwa w traktacie 'gwarancyi, otrzymywa zawsze od niego

ostr odpowied, e „w materyi dysydentów (choby sami

óysydenci radzi) i w materyi formy rzdów i sowa nie opuci

Imperatorowa". Pomimo nieustannych instancyj królewskich,

jeneraowie rosyjscy robili swoje: „W rónych miejscach

Litwy, a osobliwie na mudzi, urzdników najznai-zniejszych

i najbogatszych i tych wanie, którzy najbardziej starali si

wstrzymywa skonn do konfederacyi szlacht, Moskwa

porwaa albo wystraszya z domów, które f u n d i t u s zra-

bowaa" *).

W innym licie pisze te król cyframi: „Nierzdy, krzy-

wdy od wojska moskiewskiego w wielu miejscach ustawi-

cznie dokuczaj, a czsto i tym, którychby powinni najbar-

dziej ochrania". W innym znów: „Polak Polakowi wydziera,

a Moskal z obydwóch zdejmuje — niezmiernie si bogac

Moskale" **).

Tame str. 43, 73, 92, 132. Odmowna odpowied Katarzyny na

list Stanisawa Augusta co do reform u Soowiewa 1. cit. XXVII, str. 279.

**) Tame, str. 149, 126. O upieztwach jeneraa Kreczetnikowa,

o wysianiu do Rosyi kilku taborów (oóoaoBb) z narabowanemi bogactwami

pisa sam Repnin do Panina Co.ionbein>: 1. cit. XXVII, str. 293. To samo

pisa pose Saldem do Panina w roku 1771: „Nie do uwierzenia, jak si

powiksza liczba konfederatów; nasi komendanci powikszej czci nie dba-

j o to. Pragn oni przeduenia tej maiej wojny, eby grza apy rabun-

kiem, uciskiem, naduyciami. Nasi oficerowie zrobi pustyni z Polski, ale

wanie przez to powikszy si liczba konfederatów i Polska uspokojon
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Nie wtpimy tedy, e owe pienidze dawane na „sub-

stancye" Branickiemu, owych kilkadziesit tysicy dukatów,

danych Stanisawowi Augustowi, wracay z lichw, lubo w nie-

okrelonych liczbach, do kieszeni oficerów rosyjskich, a na-

wet do kas wojskowych przy opatach za dostawy *). Dziwnie

ted} r wyglda owo marzenie Branickiego, aby Polska bya tylko

awangard Moskwy, owa wdziczno jego za otrzymane „sub-

stancye", jako te pojawiajce si czstokro w listach kró-

lewskich patryotyczne apostrofy. W licie np. z d. 29 padzier-

nika, czytamy: „Doznaj cikiej i przykrej ze wszech miar sy-

tuacyi, ale czyste sumienie i jednostajnie wierna mio dla oj-

czyzny daje mi spokojn dusz, która i ostatnie nieszczcie znie

sie bez trwogi, ale która jednakowo przeczuwa jak niespo-

dzian a pom3 Tln dla nas odmian" **).

Przeczucia Stanisawa Augusta byy równie trafne, jak

sumienie jego „czystem", lub mio dla ojczyzny „jednostaj-

nie wiern". Z kocem roku 1768 sytuacya zmienia si w isto-

cie: zacza si wojna turecko-rosyjska; regimentarz generalny

Branicki, wbrew swoim szczerym chciom wróci w objcia

wdzicznego króla, rozpuciwszy sw parotysiczn armi;

Repnin ustpi miejsca Wokoskiemu; konfederacya Barska

rozpocza ywsze dziaanie, a Fryderyk II niedugo snu
zacznie plan pierwszego rozbioru.

Jake sobie radzi w tym czasie Stanisaw August?

nie bdzie". (Tame, XXVIII, 290). Nie ma wic adnej przesady w so-

wach Kiciskiego, wygoszonych dnia 3 maja 1791 roku: „Skarby Radzi-

wiowskie, ba, nawet prawie wszystkich obywatelów caej Polski ruchome

majtki nie s do Moskwy wywiezione"? Gazeta Narodowa y Obca 1791,

str. 149.

*) Zdaje si, e na utrzymanie wojska rosyjskiego w Polsce byy
obliczane ju przez ministrów niezwykle nizkie sumy np. Czernyszew na

50.000 gów w roku 1771 rachowa na pierwszy rok 560.000 a na nastp-

ne lata tylko po 374.000 r. (Co.ioBbeBt 1. cit. XXVIII, str. 268).

* *
I

Gumplowicz: 1. cit. str. 1 39.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 4
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Odwoanie Branickiego z nad Dniestru, a potem odsu-

nicie tego „przyjaciela" od serca i rady nastpio pod wpy-

wem Czartoryskich, tudzie zacnego ex kanclerza Zamoyskiego,

marszaka Lubomirskiego i kilku innych osób, które czsto

bvwaly na zamku. Stanisaw August usun si od stosunków

z ambasad rosyjsk, opar si wydaniu Kamieca Sotykowowi

i przez kilka miesicy utrzymywa si na stanowisku nieza-

lenem. Dnia 26 lipca 1769 r., zaprosiwszy Wokoskiego

na obiad, zacz si nawet domaga zniesienia traktatu gwa-

rancyi, twierdzc, e takowy by zawarty pod przymusem.

Ale w teje rozmowie król zagadn posa o poyczenie

10.000 dukatów. Wolkoski da tylko 5.000. Po niejakim

czasie próba ta bya ponowiona z pogrók, e w razie od-

mowy gwardya bdzie rozpuszczon. Bojc si, eby puki

gwardyi nie poszy do konfederatów Barskich, Wolkoski

da drugie 5.000 *). Na tych skromnych dwóch sumach za-

koczya si podobno hojno jego: nie ufajc Stanisawowi

Augustowi, wola on sam organizowa stronnictwo rosyjskie,

pod nazw „patryotycznego" i da 2.000 dukatów Poni-

skiemu.

Od pocztku roku 1771 ukady o rozbiór Polski byy

iu w biegu i Wokoskiego zastpi gwatowny, grubiaski

Saldem. Tego Stanisaw August ju na drugiem posuchaniu

zapyta, czy nie ma pozwolenia da pienidzy, bo imperato-

rowa nie moe go pozostawi w takiej ostatecznoci: „ci-
gnem ramionami— pisze pose — i ukryem gbok sw bo-

le, ale nic nie obiecaem. W dniu imienin królewskich zrana

przyby do mnie hr. Branicki i mczy mnie poty, dopóki mu
nie daem 5.000 dukatów". Pomimo to Stanisaw August nie

okazywa jeszcze zupenej powolnoci daniom posa; do-

piero pogróka wyjazdu do Grodna i zabrania wojsk rosyjskich

z Warszawy poskutkowaa tak dalece, e król wystawi arcy-

tajemny rewers z d. 16 maja 1771, w którym zobowiza si

*) Co.iom.enT>: op. cit. XXVIII, str. 69.
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„szuka we wszystkiem rady Jej Imperatorskiej Moci, dzia-

a zgodnie z ni, nie wynagradza bez jej prz}'zwolenia

spolnych przyjació, nie nadawa wakansów i starostw" etc.

Zobowizanie takie miao trwa do chwili przywrócenia spo-

kojnoci w kraju, a wiedzie o niem mogy tylko dwie osoby

oprócz cesarzowej: Panin i Orów *).

Czy po takiej kapitulacyi dostawa Stanisaw August

pienidze z kasy ambasadorskiej ? Nie wiemy, wzmianki a-
dnej w raportach nie znajdujemy i prawie pewni jestemy,

e nic nie dosta. Bo interesa jego pienine znajdowa}' si

wci w najopakaszym stanie. Zacza si na jesie akcya

rozbiorowa; wojska trzech mocarstw wkraczay kolejno i zaj

moway ekonomi, saliny, ca królewskie. Dnia 10 kwietnia

pisa Stanisaw August do pani Geoffnn: „Umieram z godu.

Powiesz mi pani: masz jeszcze okoo wierci swoich docho

dów. Tak, ale nie mogem odprawi wszystkich gb, eby
wystarczy na wyywienie tych. które skutkiem klsk wisz
na mym karku... Szczliwi ci, co zmarli" **)!

Oto do jakiego stanu, do jakich wykrzykników dopro-

wadziy Stanisawa Augusta dary Katarzyny II i „wylabu-

dane" u posów jej dukaty. Zbierajc wszystkie powysze
kwoty w jedn sum, otrzymalibymy nieco wicej nad 200.000

dukatów. Wolimy jednak przytoczy rachunek, sporzd- ny

przez ambasad rosyjsk:

Tab. 139.

Le Roi a recu :

Czer. z.

En 1764, 17 Septembre 12.000

19 Novembre 24.000

En 1765, 20 Feyrier 6.000

*) Co.iOBbeB-t: op. cit. XXVIII, str. 289—290.

**) Correspondance inedite etc. p. Mouy str. 440.



En 1766, 21 Aout 20.000

15 Octobre. On a ajoute a 11.000 duc. qu'il avoit

recus 9.000

En 1768, 27 Septembre 40.000

En 1769, 19 Septembre 10.000

En 1770 et 1771 . 18.000

Pour entretien du corps de Branicky 15.000

154.000

Dar lmperatorowej na urzdzenie dworu, tu nie wyka-

zany, gdy by zapewne bez porednictwa ambasady prze-

siany 100.000

A wic wszystkie datki, pobrane przez Stanisawa Augusta

w cigu 7-mu lat panowania razem ze stutysicznym darem

i odem na korpus Branickiego, nie przewyszyy 254.000

dukatów, czyli 4.572.000 zp. Nadto, jako „stolnik litewski"

od d. 20 wrzenia 1763 do 5 wrzenia 1764 r., otrzyma

55,944 duk. =1.186.992 zp. W innym rachunku, obejmuj-

cym utrzymanie wojsk Ogiskiego, przekupstwa elekcyjne,

zaopatrzenie fortecy w Kamiecu i zasiki przeciwko konfede-

raci Barskiej od d. 7 stycznia 1764 do 25 czerwca 1769 r.

ambasada rosyjska wykazaa sum ogóln 291.928 duk., czyli

5.254.704 zp. *)

Jestto suma wcale szczupa w porównaniu z dochodami,

jakich mu Polska dostarczaa, i z dugami, jakie w kraju lub

za granic pozaciga. Za tyle upokorze, goryczy i sual-

stwa polityce rosyjskiej zapata bya skpa. Sumienie Sta-

nisawa Augusta byo w nizkiej cenie. Katarzyna zrobia do-

bry interes na nim i na panach polskich. Bo wszystkie prze-

*) W jednym z 27 zeszytów, ocalonych przez Eliasza d'AlQy^w r.

1794 z paacu Igelstroma i dorczonych rz. rad. stanu"Bajkowowi dnia 18

(30) padziernika 1816 roku w Warszawie, jak wiadczy autentyczne po-

twierdzenie z odbioru, obecnie Vol. VI roku 1777 "nr. 56 w ksigozbiorze

p. Leopolda Kronenberga. W drugim rachunku poczynajcym si od wy-

razów: Etat des sommes, qu'on a donn.... strcilimy pozycy 1- z dnia

24 9 1763 na trybuna Piotrkowski 2.000 dukat., poniewa wypacon zo-

staa a la familie de Czartoryski, nie za stolnikowi litewskiemu.
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kupstwa sejmikowe trybunalskie i paskie, cay koszt elekcyi

w latach 1763 i 1764, oprócz wymienionych powyej sum

Stanisawa Augusta, uczyni dukatów 266.715=4.080.870

zP . *).

Repnin wprowadzi w uycie szkaradne rewersy dla tych,

co mu si w sub zapisywali: przekupywa ich nie tyle

pienidzmi z wasnej kasy czerpanemi, ile polskie mi staro-

stwami, które Stanisaw August rekomendowanym przez niego

osobom rozdawa. Gdy sobie przypomnimy, jakie to skarby

wybierao z Polski wojsko rosyjskie, ile sreber wywieziono

z Radziwilowskiego Niewiea, jak zdobycz wzito w Ber-

dyczowie; gdzie skupia si bogata szlachta podolska i wo-

yska, jakie tabory wysya Kreczetnikow do Rosyi, co pisa

Saldem o grzaniu ap w wyprawach przeciwko konfede-

ratem: pokae si, e nawet w rachunkach pieninych Polska

grubo Rosyi za Stanisawa Augusta i pensyonarzy Repninow-

skich zapacia.

Przedajno wysokich urzdników bya faktem powsze-

chnym w Europie XVIII wieku, ale nigdzie nie sprowadzia

tak okropnych i haniebnych skutków jak w Polsce. Wiadomo,

*) Tame, Etat des depenses secretes selon la not de 1'ambassa-

deur nr. 1 et nr. 2. Total 304.659 ducats, ale strcamy z tej sumy powtó-

rzone z poprzedniego rachunku kwoty au stolnick comte Poniatowski 65.944

dukatów za czas 29 9 1763 do 5 9 1764 i wprowadzon niewaciwie po-

elekcyjn pozycy 17/9 1764 a Mr. Kara pour le Roi 12.000 dukat. Tym
sposobem otrzymalimy 266.715 duk. I w tej sumie zawieraj si 250 duk.

a la petite noblesse w roku 1763, na sejmiki konwokacyjne 1764 roku

przez rce Augusta Czartoryskiego 11.671, na sejmiki elekcyjne 28.600

przez rce tego, na sejmiki pruskie 5.CC0 przez rce Przebendowskiego,

dwie kwoty na Trybuna 1.650 i 2.000 dukatów, razem 49.171; na panów

tedy: prymasa ubieskiego, Czartoryskich, Poniatowskich podkomorzego

i generaa austryackiego, Gozdzkiego wojewod podlaskiego, Brzostowskiego,

Przezdzieckiego i ich faworytów Modziejowskiego, Sosnowskiego, Mokro-

nowskiego, Ogrodzkiego, Oskierk etc. przypada reszta, wynoszca okoo

200.000 dukatów po wyczeniu oddzielnych wydatków na prowianty i pre-

tensye do wojsk rosyjskich.
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e Woków, Marków. Panin i sam Repnin (podczas kampanii

Tureckiej), i tylu innych dygnitarzy rosyjskich, nie gardzili

datkami obcych monarchów, a przecie Katarzyna przepro-

wadzaa wszystkie swe plany z zupenem powodzeniem. Prze-

kupywaa ona wezyrów i baszów tureckich, a jednak pose

jej dosta si do wizienia w Jedykuy. Nierównie wiksze,

ni w Polsce, pienidze wydawaa w Szwecyi i liczniejsze

miaa zastpy zaprzedanych sobie czonków sejmu, dygni

tarzy, ministrów, a jednak nie osigna spodziewanych ko-

rzyci i wszystkie nakady stracia niepowrotnie. Jake mamy
wytómaczy* t rónic skutków, przy jednakowych rodkach

dziaania?

Co do Szwecyi moemy da zupenie przekonywajce

wyjanienia. Król Gustaw III w r. 1772 sposobem rewolu-

cyjnym wydar wadz przedajnej arystokracji i sam po-

chwyci wodze rzdu siln doni. Namyla si dugo, obser-

wowa wanie Polsk i jeszcze w 1768 r. zapisa w swoim

dzienniku nastpne sowa: „W Warszawie odbyy si dwie

rady; rezultat by taki. e król i senat udali si o opiek do

Imperatorowej. To haba. Ach, Stanisawie Augucie, ty
nie król, a nawet nie obywatel! Umrzyj w obronie nieza-

lenoci ojczyzny, lecz nie przyjmuj niegodnego jarzma w czczej

nadziei — zachowa cie potgi, któr zniesie jeden ukaz

Moskwy" *).

Nie wszyscy monarchowie zdolni s do bohaterstwa,

nie wszyscy umieraj w obronie niepodlegoci pastw swoich:

ale prócz dwóch ostatnich Stuartów z wieku NVII-go aden
wród najprzedajniejszego otoczenia, wród najwikszych ko-

potów pieninych nie wyciga rki po cudze datki. Jedna

Polska doczekaa szczególnego losu, e miaa króla przedaj-

nego. Stanisaw August jest oryginalnem, niemal jedynem

w dziejach zjawiskiem tego rodzaju. Jakkolwiekby zepsutym

by naród szlachecki, jakkolwiek zrujnowanym i niezdarnym

*) Co.iOBbeBt: 1. cit. XXVIII, str. 395.
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mechanizm pastwowy, nie uwierzymy, aby katastrofa pierw

szego rozbioru moga si dokona tak atwo, tak rycho pod

innym królem, chocia równie sabej woli, ale rk czystych.

Zajmujc stanowisko najwysze, najwydatniejsze i bd co

bd najbardziej wpywowe. Stanisaw August szerzy dokoa

siebie demoralizacy poktyczn, przodujc ludziom najbeze-

cniejszym wasnemi przykadami, i obraca wszystkie zasoby

swojego urzdu na posugi wrogiemu mocarstwu. By wic
zdrajc i zbrodniarzem. Win jego agodzi nieco tylko lekko-

mylno wasnego charakteru i niezwyka przewrotno ludzi

którym suy za narzdzie.

61. Rozbiór kraju zrzdzi te Stanisawowi Augustowi

szkody ogromne w dochodach. W prowincyach zabranych

traci on obszerne dobra stoowe i tak intratne saliny wie-

licki e. W nocie urzdowej, przesanej do Delegacyi sejmowej

kamera królewska podaa taki obrachunek z r. 1773.

Tab. 140.

Zabrane dochody królewskie przez Austry.

Wieliczka, Bochnia i upy ekonomii Samborskiej, z których

sól sprzedawan bya na skadach wielkopolskich . . 2,400.000

Wielkorzdy, Niepoomna (po odcignieniu dochodów pozosta-

ych z tej strony Wisy) ..." 175.000

Ekonomia Samborska (odjwszy to, co przynosi klucz Osieck

po tej stronie Wisy) 123.000

Razem. 2,698.000

Przez Prusy.

Ekonomia Malborska 356.000

Klucz Tczewski

Ekonomia Rogoziska 40.000

Portorya miasta Elblga 9.440

Poczty pruskie prócz Gdaska, którego dochód pocztowy za-

ledwo wystarcza na opat oficyalistów 76.14U

513.580
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Przez Rosy.

Ekonomia Mohylewska 696.000

Cz dochodu z ce litewskich 128 000

824 000

Suma sumarum roczna . . 4,035.580

W innych tabelach wykazywaa nadto kamera szkody

zrzdzone podczas konfederacyi Barskiej w dobrach stoo-

wych na sum 8,284.004 zp., zabór dochodów przez trzy

dwory rozbiorcze w kwocie 5,999.825 obliczonych do koca
listopada, a wic z dwóch tych pozycyj formowaa cyfr

14 milionów, jako sum strat; przypominaa znów o 2'/
2 mi-

lionach, ofiarowanych przez Stanisawa Augusta na potrzeby

Rzpltej; nareszcie doczaa rejestr dugów, które doszy ju do

Nr. 147.

7 milionów zp.

a wic przerosy blizko o 2 miliony sum z r. 1770 *).

Z pozostaych w kraju uszczuplonym ekonomij obliczono

dochód roczny tylko na 2 miliony, o innych za ródach
dochodu przemilczano.

Czowiek sumienny uznaby w tern uszczupleniu docho-

dów bezporednie nastpstwo bdów wasnej polityki. Wiemy
ju, jak straszna ruina ekonomiczna zalega Polsk pozosta.

Czyli król, ywicy rzekomo „wiern mio ojczyzny", nie po-

winien by, oblókszy si worem, popió zamiast chleba poywa,
lub mówic po prostu — niedoli powszechnej z narodem
podzieli?

Stanisaw August inaczej swoje powoanie zrozumia:

wola on skorzysta z bezecnej szarpaniny majtku narodo-

*) Wykazy te znajduj si czciowo wProtokule Delega-
cyi 1773—1775 pod sesy XXX i XLII. Zagajenie I, str. 153—4 i 238,

ale naley je uzupenia Magazynem Biischinga XVI, str. 96—100.
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wego, wykonywanej przez garstk zbrodniarzy, by wasne

dochody nad dawn miar zwikszy, by swoich krewnych

i ulubieców zbogaci

Ju od sierpnia 1773 za porednictwem biskupa Ostrow-

skiego, prezydujcego, zacz przed Delegacy skada swoje

podejrzane pod wzgldem rzetelnoci rachunki intrat straco-

nych; w kocu listopada 1774 roku kanclerz w. k. — a by
nim wówczas Mlodziejowski „Machiawel polski" — wniós

projekt o dugach królewskich z przypomnieniem starodawne-

go hasa: ,,ne rex egeat" *). Reszta zaatwiaa si zapewne

na konferencyach poufnych, bo w protokóle adnej innej

wzmianki ju nie znajdujemy w tej materyi.

Rezultatem tych zabiegów byy trzy uchway Delegacyi:

1) „w nagrod intraty nierównie znaczniejszej", utraco-

nej przez ustpienie czci pastw Rzpltej trzem ssiedzkim

potencyom, tudzie na utrzymanie powagi tronu 4 miliony,

a na 2 tysice gwardyi 1 milion zp. rocznie skarby Rzpltej

wypaca królowi maj, który tym sposobem mia pobiera

7 milionów rocznie, liczc w tej sumie 2 miliony na pozo-

stae dochody.

2) przez „wdziczno" za zrzeczenie si szalunku sta-

rostw Rzplta przyja na siebie spat osobistych dugów króla

w iloci 7-miu milionów zp. i suma ta zaliczon zostaa do

1-szej, najpilniejszej klasy dugów skarbowych.

3) z teje pobudki ofiarowaa Delegacy królowi i suk-

cesorom krwi jego w dziedzictwo cztery starostwa: Biaocer-

kiewskie, Bohusawskie, Kaniowskie i Chmielnickie **).

Czeme si róni te uchway od rozgonych na cay
wiat „nadgród" i wdzicznoci", jakie powpisywa do ksigi

*) Prot. Delegac. Zagajenie I, sesye 30 i 47; zagajenie VI, se-

sya 7-ma.

"i Vol. Leg. VIII, fol 138 (str. 88) tit. Intraty królewskie, fol. 209

(str. 127; tit. Wdziczno N. królowi i fol. 165, str. 105, tit. Komisya do

likwidacyi dugów Rzpltej.



58

praw kaza bezecny Poniski „na zawdziczenie swojej ku oj-

czynie przychylnoci"? Co do motywów, nie widzimy a-
dnej rónic) 7

, a co do rozmiarów lupie/twa, Stanisaw August

znacznie Poniskiego przewyszy. Bo ten ostatni wycisn
ze skarbu okoo 300.000 zp. a zarazem z poyczk genue-

sk i pensy z kasy ambasadorskiej zgarn okoo 2,400.000.

zip.; jego za 400.000-czna gratyfikacya i 100-tysiczna pen-

sy ze skarbu koronnego pozostay tylko na papierze, bo mu
je sejm ±716 roku, skasowa. Z tablicy 175 przekonamy si,

e ogó rozdarowanych przez Delegacy kapitaów wynosi

tylko 3,290.000 zp. a cae brzemi roczne zwalonych na kraj

opat nie dosigao miliona zp. Tymczasem Stanisaw cako-

wit prawie sum swoj wybra i póniej jeszcze po nowe

dary siga. eby oceni wedle susznoci cae zuchwalstwo

da jego, zwamy, i podawa swoje dochody w cyfrze

wyszej, ni przecitna z pierwszego, najpomylniejszego trzy-

lecia (Tab. 134); e chcia pobiera z kraju uszczuplonego

rozbiorem wicej, ni mia dawniej ze wszystkich ziem Rzpltej;

e niepraktykowanym w Polsce przykadem zwala to brze-

mi na skarb narodowy nader ubogi; e narzuca temu skar-

bowi swoje dugi, kiedy od Rzpltej otrzyma przy obiorze

czyste intraty; e nadto w czterech starostwach wzi prawie

tyle, ile czyniy zabrane przez Austy, Prusy i Rosy eko-

nomie. Bo starostwa te byy szacowane kade przynajmniej

na 12.000 dukatów (216.000 zp.) intraty, a cilejsza lustra-

cya w roku 1790 wykazaa w dobrach Biaocerkiewskich po-

datku ofiary, pobieranego z samych tylko pewnych i staych

dochodów 154.990 zp. rocznie (na dwie raty), a zatem do-

chody (przy stopie 30 grosza) wynosi musiay przynajmniej

516.633 zp. rocznie, w roku za 1792 Sotyk, pose krakow-

ski, szacowa warto tego starostwa podug wycignitej in-

traty na 8 milionów, a przez licytacy spodziewa si sprze-

day za 24 milony *).

*) Prot. Ekonom. (A/28), str. 35—37, G a z. Nar. y Obca
sesya 529 z dnia 20/4 1792 r., str. 123. Pose sejmu wielkiego (anonym)
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Stanisaw August nie zatrzyma tych starostw, owszem
rozda je natychmiast blizkim serca osobom: Chmielnickie sy-

nowcowi Józefowi, Kaniów i Bohusaw drugiemu synowcowi

swemu Stanisawowi Poniatowskiemu, Biaa Cerkiew za do-

staa si Branickiemu (czy Braneckiemu- Ksaweremu wraz

z buaw hetmask. Ju w roku 1768 otrzyma Branicki

pikne dobra niegdy Wyhowskiego, Lubomi i obarczy skarb

dugoletni opat doywocia posesorce tych dóbr wojewodzi-

nie Rzewuskiej (po 70.000 zp. rocznie): teraz sta si ju ma-

gnatem i wysokim dostojnikiem w Rzpltej. Tym sposobem

hojnie wypaci si przyjacielowi swemu Stanisaw August za

przysugi lat modzieczych, za pomoc przed elekcy w po-

konaniu partyi hetmaskiej Jana Klemensa Branickiego i za

regimentarstwo podczas konfederacyi Barskiej: ale my powin-

nimy zaliczy do najciszych win kreowanie tego nowego

magnata, co dla kraju nigdy nic poytecznego nie uczyni,

a do upadku przykada si w wielkiej mierze, jako przy-

wódzca stronnictw, jako zy urzdnik, nareszcie jako jeden

z trzech naczelników i twórców Targowicy.

Na tem jeszcze nie koniec. Rozprawy sejmu czteroletnie-

go wycigny na jaw niektóre operacye, wykonane ku po-

ytkowi krewnych bez wiedzy sejmu, moc wadzy królew-

skiej, stosuneczków dyplomatycznych, lub intryg. Brat Kazi-

mierz Poniatowski otrzyma ogromne starostwo Szadów, niby

tytuem wynagrodzenia za od awansowany w czasie zamie-

szek dla regimentu, którego by szefem, i za utrat 16.000

dukatów rocznego dochodu w starostwie Spiskiem, zajtem

przy pierwszym rozbiorze przez Austry. Tak si tómaczy
sam Stanisaw August w izbie sejmowej w roku 1790. kiedy

bya mowa o odbieraniu donatyw, albo pocigniciu donata-

ryuszów do wyszego podatku. Nikt nie wytkn mu, zape-

szacowa dar Branickiemu uczyniony na 20 milionów: Czasy Stani-

saw a A u g. P o n i a t. w Pamitniku z XVIII wieku. upaski tom VII,

str. 83.
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wne przez grzeczno, e kraj nie by obowizany tak dalece

pieci caego rodu Poniatowskich, iby wynagradza mu

wszelkie szkody, jakie skutkiem rozbioru ponieli. Ale Kubli-

cki zrobi uwag, e Xi ex-podkomorzy pobiera wynagro-

dzenie za utracone intraty Spiskie ze skarbu cesarsko-austrya-

ckiego. Król faktowi samemu nie zaprzeczy, takie tylko po-

da sprostowanie, e „nie za Spiskie, ale za Stryjskie i za in-

ne bierze ze skarbu cesarskiego i to nie w caoci, ale w po-

owie". Potem znów pokazao si z wyjanie Potockiego

posa bracawskiego, e za szefostwo swoje Xi ex-podko-

morzy dosta od jego stryja 16.000 czerw. z. (288.000 zp.).

Potem znów Suchorzewski zauway brak „ekwiwalencyi" po-

midzy wydatkiem na regiment, podanym w kwocie 700.000

zp. a wartoci Szadowa, którego siódma cz sprzedan

bya za 1,800.000 zp. Syn podkomorzego, Stanisaw Ponia-

towski zarzuci temu rachunkowi przesad, przyzna jednak,

e nie byo ekwiwalencyi, bo warto starostwa wynosia

okoo 6-ciu milionów *). Wic ju chyba tylko od skpego

Fryderyka II nie wyebrali Poniatowscy pienidzy, nienasyce-

ni w swych dzach zbytkowania i wesoego uywania na-

wet wród najstraszniejszch nieszcz krajowych!

Wspomnielimy wyej, jak pozycy wytwarza sobie

przy protekcyi Stanisawa Augusta brat drugi jego Micha,

z opata czerwiskiego wyniesiony ostatecznie na godno
prymasa (tom I. str. 256). Nie widzimy wic adnej przesa-

dy w licie Igelstroma, kiedy ten podczas drugiego rozbioru

uspokaja Sieversa, oburzonego bezczeln chciwoci braci

Kossakowskich: „Król i caa jego familia przy wszystkich

konfederacych w czasie swego panowania to samo czynili.

Zacza ona od zupienia hr. Briihla: brat królewski podko-

morzy wzi Bruhlowi starostwo Spiskie ze 30.000 dukatów

(540.000 zip.) dochodu; inne starostwa i urzdy midzy fami-

li rozdzielone zostay. Przy pierwszym rozbiorze wzia fa-

') Dz. Cz. S. G. W. sesya 253 z dnia 26,4 1790 r.
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milia cztery starostwa, kade najmniej z 12.000 dukatów do-

chodu" *).

Nie wiemy, kiedy i jakim sposobem druga siostra kró-

lewska, Zamojska, zwana „Madame de Podolie" otrzymaa na

Podolu starostwo Prosiatków; wiemy tylko, e w licie, pisanym

nazajutrz po podpisaniu abdykacji do Katarzyny, Stanisaw

August prosi o pozostawienie tego starostwa i wstawienie si

do rzdu pruskiego wzgldem innych dóbr Zamojskiej **).

Nawet „pani krakowska" to jest Branicka, starsza sio-

stra Stanisawa Augusta, chwalona z rozumu i zacnoci, wzi-

a udzia w upieniu funduszów narodowych, nie poprzestajc

na pozostaych jej po mu dostatkach. W skandalicznej kon-

stytucyi z roku 1775 p. t.: „Nagroda zasuonych" jest prze-

znaczone dla niej starostwo i lenictwo Bielskie ***).

Nie wzdrygn si te Stanisaw August stan w licz-

bie pieniaczy i da od Poniskiego „Komisyi", jakich setki

byy wówczas tworzone z pominiciem sdownictwa zwy-

czajnego, w celu upienia obywateli, zagroonych pozwami

w sprawach cywilnych. Król, za namow T3rzenhauza, win-

dykowa do swoich ekonomij miasta Grodno i Brze, nieda-

wno dekretem kanclerskim (w Asesoryi) ostatecznym uznane

i potwierdzone w prawrach miast wolnych. Sprawa wygran
zostaa, a dekret dawniejszy, w ostatniej instancyi zapad}-,

gwoli yczeniu króla zosta obalony ****). Zreszt dochody

skarbu jego niewiele na tern zyskay.

Na zakoczenie tego ustpu musimy wymieni jeszcze

jedne, w porównaniu z innemi najmniejsz, ale zapewne naj-

haniebniejsz pozycy: 6.000 dukatów wzitych przez Stani-

sawa Augsta podczas akcyi rozbiorowej z kasy wspólnej 3ch

*) Pamit. Sieversa w\rd. upaskiego str. 237.

**) 3e-IIy.ie: OaH. ABrycTt bt> TpojHl u JlnTBa Bt 1795 — 7,

str. 102.

***) Vol. Leg. VIII, fol. 236, (str. 139).

****) Michaa Zaleskiego Pamitniki wyd. upask. 1879.

Pozna, str. 51.



dworów, utworzonej wanie na przekupowanie przywódców

sejmu delegacyjnego. Figuruje ta sumka w rachunku podpi-

sanym przez wszystkich trzech ambasadorów: Stackelberga,

Rewitzkiego i Benoit; data nie jest wymieniona, tylko z brzmie-

nia innych pozycyj domyla si mona, i pienidze te byty

pacone w kocu roku 1772 i na pocztku 1773. Stanisaw

August zrozumia nareszcie moraln warto takiego postpku

w roku 1794, gdy odczyta w gazetach warszawskich „ex-

trakt z dowodów autentycznych i regestrów moskiewskich na

pensye brane od Moskwy". Pospieszy zaprzeczy, twierdzc,

ze w aktach Kamery jego nie znaleziono nic podobnego, e
dwory zwróciy mu tylko remanenta dochodów z ekonomij

Mohylewskiej, Malborskiej i Samborskiej *).

Zaprzeczenie to nie przekonywa nas wcale, bo Stani-

saw August kama niejednokrotnie, a Kamera moga nie zna-

le w swych aktach adnej wzmianki, gdy i w latach poprze-

dnich datki rosyjskie nie byy w rachunkach jej zaznaczone.

„Jaki pan, taki kram". .W tym samym ,,excrakcie'' jest

umieszczony przyboczny sekretarz Stanisawa Augusta, uy-
wany do poufnych zlece i podobno przywizany do niego

—

ubogi protestant Friese. Ten za 100 dukatów przepisywa dla

ambasadorów dziennik sejmowy „i inne papiery z archiwów

w rónych czasach". W samym gabinecie królewskim istnia

„kana" przez który ambasadorowie rosyjscy np. Saldem do-

wiadywali si o tajemnej korespondencyi Stanisawa Augu

sta **). Czy tym „kanaem" by Fryz? nie wiemy. W oto-

*) Dowody czyli rachunki autentyczne byy znalezione w paacu

ambasady rosyjskiej dnia 19 kwietnia 1794 roku po wypdzeniu Igelstroma

z Warszawy; ukazay si najprzód w Gazecie Wol. Warsz. w Nr, 36,

przerwane w nastpnym numerze z rozporzdzenia wadzy, byy nastpnie

powtórzone w G a z. Rzd w Nr. 52 z dnia 23 8; zaprzeczenie Stanisa-

wa Augusta znajduje si w Nr. 54 z dnia 27 8 na str. 217. Znajdujemy

jeszcze wzmiank u Ferranda (Hist. de trois demembr. 1820, II, 274,

e w roku 1773 Panin doczy do noty 50.000 rubli dla króla i obieca

jeszcze 150.000 rubli w trzech ratach za rzeczy znalezione w ekonomiach.

**) Co.iOBbeB-b, 1. cit. XXVIII, str. 301.
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czeniu królewskiem znajdowa si taki np. wooszyn Boskamp,

który trafi w roku 1794 na szubienic, taki Raczyski, co

przysig faszywie na sejmie czteroletnim, e nie bra rosyj-

skich pienidzy, co fataln rol odegra przy drugim rozbio-

rze, i t. p. Zreszt do podobnych usug móg si te nada-

wa który z kancelistów, a moe i kamerdjmerów.

Haniebnie tedy zachowywa si Stanisaw August pod-

czas pierwszego rozbioru. Przechwala si w listach do pani

Geoffrin, e z 50ciu posami i 30tu senatorami opiera si do

ostatecznoci wyznaczeniu delegacyi (w dniu 14 maja 1773),

e go przegosowano wikszoci piciu kresek; miao to su-

y za dowód cudzoziemcom, „e s ludzie uczciwi i odwa-

ni w tym kraju, poniewa prawie poowa sejmu opara si

zlotu i przemocy ich" *) to jest mocarstw rozbiorowych. Ale

nikt zapewne nie zalicza do tych ludzi „uczciwych i odwa-

nych" samego Stanisawa Augusta, jeli wiedzia chociab}^

czstk przytoczonych powyej faktów. I cudzoziemcy, i pani

Geoffrin nie mogli przyzna uczciwoci królowi, który w je-

dnym licie pisa jeremiady o wyniszczeniu Polski, ywicej
wasnym kosztem 100.000 obcego onierza , a w drugim

o wielu „bardzo adnych mieszkaniach odnowionych lub zbu-

dowanych w parku Ujazdowskim". Uczciwi ludzie w owym
czasie pakali po dworach i dworkach wiejskich i ze zgroz

suchali wieci o orgiach, wyprawianych przez kup potpie-

ców w Warszawie.

62. Z okresu drugiego doszy nas nie kompletne ra-

chunki Kamery królewskiej, brak mianowicie z lat pocztko-

wych do roku 1780. Pomimo to o dochodach tworzymy so-

bie dosy jasne wyobraenie z rachunków i rozpraw sejmo-

wych, gdy Stanisaw August mia ju list cywiln i znaczne

fundusze czerpa ze skarbu Rzpltej.

Sejm skonfederowany roku 1776 pokasowa duo grze-

sznych ustaw Delegacyi, zniós wszystkie niemal upiezkie

*) Correspondance inedite: M o u y, str. 448.
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„nadgrody" i zmniejszy wydatki skarbowe prawie o poow;
obci te znacznie list cywiln królewsk, wpisujc do Ta-

beli expensy czyli budetu koronnego dla króla tylko 2,666,666

zip. i gr. 20, a litewskiego poow. Tym sposobem Stani-

saw August mia pobiera i pobiera w istocie z obu skar-

bów Rzpltej 4,000.000 zp.

Wystpi on jednak z pretensy o dopacenie mu niedo-

branej kwoty za czas ubiegy podug dawnej normy (niedo-

bór ten wynosi 2,405.952 zp. oraz o przyznane mu 7 milio-

nów na opat dugów, a wypacone mu zaledwo w jednej

dwudziestej czci. Wprowadziwszy jeszcze par innych kom-

binacyj, obliczy ca swoj naleno na 9 milionów zip. Po-

niewa skarby Rzpltej nie byy w monoci tak wielkiej su-

my opaci, przeto zapada konstytucya, upowaniajca do za-

cignienia dugu za granic na t cakowit sum z ubezpie-

czeniem takowego na ekonomiach litewskich: Brzeskiej, Gro-

dzieskiej, Kobryskiej, Olickiej i Szawelskiej *).

Przed kocem tego sejmu, marszaek koronny nadwor-

ny Rzewuski, wezwany przez króla do znegocyowania poy-

czki, doniós, e kredyt znalaz „z t jedynie kondycy, aby

zabezpieczenie Stanów Rzpltej wzmocnione zostao pork N.

Imperatorowej Rosyjskiej". Uda si wic do tej monarchini

i odebra pork na 500.000 czer. z. Jako zoy akt gwa-

rancyi, podpisany przez Katarzyn, kontrasygnowany przez

Panina i Ostermana. Pewny i czysty dochód z ekonomij li-

tewskich, odtrciwszy wszelkie expensa ekonomiczne, jest

w tym akcie podany na 63.000 czer. z., czyli na 1,134.000

zp. **).

Bya to ju IV poyczka zagraniczna ***), holenderska,

obostrzona warunkiem, e bankierowie po pierwszem uchybie-

•) Vol. Leg. VIII, fol. 891—3, str. 550—2).

**) Dyaryusz 1776, str. 410 i 411.

"") Kto wie? Moe V-ta, bo Stanisaw August prosi w roku 1776

Katarzyn o zarczenie dla banku Wrocawskiego. Co.ioui»en i>: Hct. Poccia

XXIX. str. 234.
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niu raty pórocznej obejm zastawne ekonomie litewskie. Lecz

amortyzacya odbywaa si prawidowo i skrupulatnie, ponie-

wa skarby Rzpltej opacay stale po 900.000 zp. rocznie, jak

si przekonamy w swoim czasie z rachunków sejmowych,

mianowicie 1,200.000 ze skarbu koronnego i po 600.000 z li

tewskiego w kadem dwuleciu.

Dochód wic z ekonomi] litewskich powinien by wpy-

wa do kasy królewskiej bez adnego uszczerbku. Wypuci
je Stanisaw August w dzieraw Antoniemu Tyzenhauzowi

podskarbiemu nadwornemu litewskiemu, który mia zwiksza
intrat przez ulepszenia gospodarcze, windykowanie od ssia-

dujcej szlacht}' i Tatarów gruntów i uytków lenych, nie

susznie przywaszczonych, i zakadanie fabryk. Tyzenhauz

obraca w istocie znacznemi pienidzmi i cieszy si ask
pask, dopóki nie zagmatwa interesów do tego stopnia, e
zabrako w kasie raty pórocznej na dug holenderski. Spra-

w t rozpoznamy obszerniej w dziejach Komisyi Skarbowej

Litewskiej (§ 89); tu zanotujemy tylko, e pocigna ona w r.

1780 dymisy Tyzenhauza i odebranie mu dzierawy na rzecz

marszaka nadwornego Rzewuskiego, który zobowiza si

paci czynsz wikszy od poprzedniego o grub sum 40.000

dukatów. Po trzech latach dzierawa ta przesza na synowca

królewskiego Stanisawa Poniatowskiego, który zarabia na

niej podobno po 900.000 zp. rocznie *). Zubow, minister

rosyjski i póniejszy posiadacz ekonomii Szawelskiej (po osta-

tnim rozbiorze z daru Katarzyny II), mniema, e ekomie

przynosiyby wikszy dochód „gdyby byy dobrze rzdzone".

Czyniy one wtedy przecie okoo 3-ch milionów i na tak
sum obliczaa intrat z nich delegacya sejmowa w r. 179ó*~

.

Tyzenhauz paci mniej, ale zawsze nie móg zej niej za-

*) Tak pisze Sievers z dodatkiem: „suma troch za gruba r.a

dzierawc" (Pamit. wyd. upaskiego V, str. 81).

**) Protokó Czynnoci Delegacyi do uoenia Tabelii wydatków

Listy Cywilnej str. 22, (druk z roku 1793 1.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. 111. 5
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gwarantowanego minimum dochodów pewnych i staych; bio-

grafowie jego utrzymuj, e ku kocowi swego zarzdu pa-

ci okoo 2-ch milionów.

W Koronie pozostaa w caoci jedna tylko ekonomia

Kozienicka, Sandomierskiej za i Wielkorzdów krakowskich

wiksze czci odeszy do Austryi, przeto z niemonoci do-

brego zagospodarowania byo zalecone Komisyi Skarbowej

Koronnej w roku 1776 dokona sprzeday lub zamiany tych

resztek *), co jednak zapewne nie nastpio, albowiem ra-

chunki z 9go i lOgo dziesiciolecia wzmiankuj o nich w per-

cepcie. Dochód brutto z Kozienic wynosi od 57 do 109 ty-

sicy na rok, expens gruntowa z podatkami 10 do 14,000,

ale expens na popraw ekonomiki, a szczególnie expens „za

rozkazami J. K. Moci" zabieray ca czyst intrat a nawet

sprowadzay czasem spory deficyt **).

*) Vol. Leg. VIII, f 899 (str. 555).

**) W Archiwum Jabonn}', szafa VII, póka L, Nr. 480 Miscella-

nea etc.) jest uoony przez administratora Fontan dnia 31 czerwca 1793

Bilans percepty y Expensy pienidzy w Ekonomii Kozienickiej, z której

dwie kolumn)r przytoczymy.

Prowentu z Ekonomii Expens gruntowa z podatkami

12.395

14.037

11.617

11,536

lu.035

15.364

13.988

14.033

13.489

Suma 714.838 (mylna zam. 691.819) 116.497

Po odjciu za expensy na popraw ekonomiki, oraz expensy za

rozkazami J. K. Mci formuje si staa rubryka ,,expens nad percept", któ-

rej suma ze wszystkich lat wynosi 97.583 zp.; w ksidze kasowej z roku

1791— 1792 (szafa IV, lit. F. Nr. 196) pod dniem 25 czerwca Karski opa-

ci z dzierawy Ekonomii Sandomierskiej rat póroczn 16.000 i t. d.

1785
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Znaczne koszta poszy na urzdzenie fabryki broni

i pobudowanie domów mieszkalnych dla sprowadzonych z za-

granicy runikarzy. Rynek ogromny, jakby w najcelniejszych

miastach, otaczay karczmy, przez architekta Kublickiego sta-

wiane, o izbach obszernych i wysokich, o potnych oknach.

Przy tyme rynku stal palc królewski niezbyt bogato ume-

blowany, lecz zaopatrzony w cala zimow garderob, w ko-

sztowne i rzadkie futra, w zbiór najprzedniejszej broni i obfit

piwnic, bo król zjeda tu w zimie na owy jeleni i dzi-

ków *).

Oprócz pensyi ze skarbu publicznego i dochodów z eko-

nomij sza na rzecz króla 3-cia cz ca generalnego, uchwa-

lonego w roku 1775 w cyfrach niestaych, ale znacznych,

z Litwy bowiem przypadao po 360, czasem po 500.000 **),

z Korony okoo 800 i wicej tysicy zip. Poczta, port gda-
ski, skady solne, a po czci i fabryki czyniy pewien do-

chód nie do pogardzenia. Xa ogól przeto Stanisaw August

po roku 1776 miewa z pewnoci okoo 6 milionów zip.,

a wic potrafi! tak swoje interesa urzdzi, i na rozbiorze

kraju nie poniós adnego uszczerbku; o tyle za stal si

uciliwszym dla narodu, e wiksza cz dochodu bya
czerpan ze skarbów Rzpltej, czyli z podatków, które nie wy-
starcza}' na utrzymanie i naleyte rozwinicie instytucyj pa-
stwowych.

W 9 tern dziesicioleciu dochody królewskie wzrastay

stale, szczególnie od roku 1784. kiedy zarzd wszelkich fun-

duszów i utrzymywanie kasy przeszo do Komisy i Ekono-
micznej Skarbu JK. Mci. Komisya ta zostaa ustanowion

*J Niemcewicz: Pamitnik czasów moich. Pary 1848, Martinet,

str. 231. Zrabowany paac w 1794 roku przez Rosyan; pewien pókownik

Tytow uskara si, e mu przypad}' tylko adamaszkowe firanki z óka
kamerdynera królewskiego. Wygld miasta w 1803 roku opisa Leon
Dembowski w Pamitniku, Ateneum 1882 roku. Kwiecie str. 105.

**) Niej rachunki skarbu W. X. Lit. Dyaryusz 1784, str. 280

tabela.
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ju dnia 11 maja 1781 roku reskryptem, który wkada na

ni obowizek zawierania wszelkich kontraktów, puszczania

arend, zawiadywania wszelkiemi dochodami, przyjmowania

od poddanych i sdzenia skarg na dzierawców, sprawdzania

rachunków i kwitowania kontrybuentów. Drugim reskryptem

z tego roku zniesiono pensye rónym osobom dotychczas

pacone; owiadczono uroczycie, e nad tabele ju uoone
(budet) król pod adnym pozorem nie pozwoli sobie wi-

kszych wydatków, e asygnacyj, skryptów, zobowiza si

pod jakimkolwiek tytuem wydawa i podpisywa nie chce,

ale je z góry poczytuje za faszywe, podstpne, uwaczajce

majestatowi. Komisya skadaa si z 6ciu czonków: Kicia

koniuszy w. kor., Adam Cieciszowski pisarz w. kor., Antoni

Dziekoski stranik, póniej podskarbi nadworny lit., Mokro-

nowski jenera, Szymanowski poeta szambelan i Micha Mni-

szech póniejszy marszaek w. kor., oeniony z siostrzenic

królewsk, prezydujcy w pocztkach; z czasem prezydencya

przesza na Kickiego. Zachowane dotychczas protokóy dzien-

nych posiedze i rachunki roczne wiadcz, e Komisya pe-

nia sw czynno porzdnie i starannie, e osigaa wietne

rezultaty; lecz Stanisaw August swych uroczystych deklara-

cyj nie dotrzyma i po za jej plecami na wasn rk prowa-

dzi zwyke swoje utracyuszowskie gospodarstwo *). Etat,

zatwierdzony dnia 16 sierpnia 1781 roku **) obejmowa

6,203.000 zp. na rok, lecz zaraz potem w pierwszem dwule-

ciu okazaa si gruba przewyka w rozchodzie, któr Kamera

*) Oba reskrypty w Gazecie Wars/.. 1781 roku, Nr. 43 i 69 po-

wtórzone przez J. Bartoszewicza w rozprawie: O dochodach króla Stan.

Augusta (Dziea, wyda Kazimierz Bartoszewicz 1880, tom I, str. 17.'
.

Grube ksigi Protokóów Komisyi Ekonomicznej znajduj si w Jabonnie;

lune pisma, szczególnie z roku 1794 w Arch. G. Koron.

**) Sumaryusz stay czyli Expens roczny z podpisem „Stanisaw

August król", w Archiwum Jabonny, szafa VII, Nr. 480, Miscellanea nr.

134. Rachunki za niniejsze (T. 142) s wzite z papierów Piusa Kiciskie-

go szefa gabinetu, stanowicych wasno prywatn.
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w sprawozdaniu swojem wyranie uwydatnia. Notujemy wa-

niejsze pozycye, opuszczajc grosze i denary.

Tab. 142.

Rachunki Kasy JKM. Generalnej dwuletnie

a 1 aug. 1781 ad ultimam Julii 1783 wyjtek).

1. Do szkatuy Najj. Pana
2. Na fundusz umarzajcy dugi ....
3. „ prowizye
4. „ puk jeden 'Azulewicza) wraz z Eskort
5. „ ministrów u dworów zagranicznych .

Expens dwule- iExpens\v dwóch
tni podu? Kta- leciech actu

tu uoony uczyniony

1,250.506

2,622.653

1,000 000
395.381

200.000

1,196.506

5,526.143

986.027

395.124

210.418

militaria

Gabinet J. K. Mci

40.032

382.289

38.938

383.789

28. „ manufaktury Grodzieskie ....
29. „ artystów i malarni
30. „ Mennic
31. „ Departament Górniczy. . . . .

32. Familia J. K. Mci .

33. Pensye

34. Expens extraordynar., nieprzewidziany i

na budowle tudzie z podanych sum
przez J. W. Rzewuskiego

343.056
145.667

95.472

539.477

1,469.894

700.000

26.595
343.056
145.667

81.058

539.477

1,455.892

1,639.417

37.800

Suma 12.405,907 16,107.545

Ku kocowi niniejszego okresu w roku 1787 — 8 znaj-

dujemy znacznie wiksz sum w pobranych dochodach, lubo

nie dostrzegamy w niej ani opaty ze skarbu Litewskiego, ani

cel litewskich (te ostatnie moe si mieszcz w intratach sto-

owych). Rozchód znacznie przekroczy granice zatwierdzo-

nego etatu, ale nie przewyszy przecie dochodu. Przytacza-

my rekapitulacye z rachunków rocznych kasy, odrzucajc

grosze i denary *).

*) Jabonna, szafa IV, póka F, plika Nr. 199 p. tyt: Duplicat Ra-

chunków Kasy JKM Glnej 1787— 1791.
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Tab. 143.

Duplicat Rachunków kasy JK. Mci Gcneralney, a ! martii 1787

ad ultimam Februarii 1788,

a) R e k a p i t u 1 a c y a Percepty.

Z remanentu.

1. Z naleytoci corocznej... ze Skarbu Rzp. Koronnego. . 3,211 583

2. Z tego Skarbu Koronnego ex Subsidio Charitativo . 507.046

3. Z dochodu cel JK. Mci koronnych 2.841

4. Z dóbr JK. Mci stoowych w Koronie 83.800

5. Z dochodu poczt JK. Mci 289.627

6. Z najmu skadów JK. Mci solnych 200.000

7. Z manipulacyi Tabacznej (vacat).

8. Z intrat JK. Mci stoowych w W. X. Lit 2,238.932

9. Za remanenta ekonomiczne i fabryczne Litewskie . . . 432.000

10. Z dochodu portu Gdaskiego 89.047

11. Z dzierawy Manufaktur JK. Mci Grodzieskich. . . . 14.541

12. Z dóbr JK. Mci dziedzicznych 3.490

13. Dochód ze Skarbu Rzp. Koronnego na reparacy Zamku.

14. Z extraordynaryjnej percepty 16.784

Suma. . 7,909.695

b) R e kap i tu 1 acy a Ex pensy.

1. Do szkatu}' Najjaniejszego Pana 847.170

2. Familii JK. Mci 290.138

3. Stó, kredens, cukiernia i piwnica 469.243

4. Drzewo do opau

5. wiece woskowe i pochodnie 40.000

6. Sprawunki stajenne 45.983

7. Fura 92.025

8. Sprawunki liberyi 86.541

9. Podatki publiczne i najem domów 52.107

10. Departament Gospodarski Zamku 151.471

11. Expens extraordynaryjna 1,093.3S4

Kamera J. Kr. Moci 114.078

12. Dwór J. K. Moci inclusive Szambelanów i Kamer-Jun-

krów 420.566

14. Adjutantom JK. Mci i Buczucznym 36.298

15. Gabinet JK. Mci 127.993

Ki. Kancelarya JK. Mci Wojskowa 25.4-15
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17. Biblioteka JK. Mci 46.300

18. Oficyalistom i ludziom stajennym 55.395

19. Puk JK. Mci i Eskorta .... 197.690

20. Ministrom i rezydentom JK. Mci i Rzpltej u dworów za-

granicznych 113.220

21. Na korpus Kadetów 100.000

22. Militaria •
. . . . 33.466

23. Xa mennic JK. Mci.

24. Departament Górniczy 42.437

25. Pensye zasuonym 160.560

26. Na pensyonowanych 491.793

27. Na pensye ubogim 25.692

28. Na prowizye 674.372

29. Na opaty roczne bez obowizku spacenia kapitaów. . 43.150

30. Na umorzenie kapitaów 1,981.161

i Wyrównywajca zupenie percepcie suma. 7.909.695

Zdawaoby si. e przy takim stanie funduszów mona
by ju czu si zadowolonym, kiedy szkatua zwikszya si

dwakro, a fundusz extraordynaryjny blizko trzy razy w po-

równaniu z etatem. Przegldajc rachunek szczegóowy z tego

funduszu (dzia II), znajdujemy: opacone Ryxowi na utrzy-

manie baletu i teatru (po 7.500 zp. miesicznie) 90.000 ro-

cznie, na posag tancerki Piekarskiej „z wyranej woli X.

Pana" 1.000 zp., gratyfikacyi Tgoborskiemu „z wyranej

woli N. Pana" 1.800 zp.. nadto pod d. 18 wrzenia 1787,

„do szkatuy Paskiej na wiadomy interes N. Panu" 2.000

dukatów, i pod d. 10 listopada do rk N. Pana w gotowinie

oddane na expens podróy JP. Littlepage do Parya 300

dukatów.

Majc opacone wszystkie koszta stou, garderoby, stajni

suby, mieszkanie nawet dla rónych faworytów i rezyden-

tów lub rezydentek, majc przeszo 600.000 na pensye do

rozdania, chocia te byy reskryptem zniesione, dostajc okoo

2,000.000 zp. na szalunek hojnoci i fantazji paskiej, mo-

naby przynajmniej dugów nie robi i nie zadawa faszu

kasyerowi, który w swoim bilansie doprowadzi expens do

równowagi z percept. Tymczasem dugi znajdoway si, jak

grzyby po deszczu, wzrastay nieustannie i odbijay si w ra-



chunkach Komisyi Ekonomicznej, na wzrocie trzech ostatnich

dziaów expensy 28, 29 i 30 tym. ródem i zbiorowiskiem

tych dugów bya zawsze szkatua, czyli wydatki osobiste

królewskie. Stanisaw August zapisywa je nawet, sprawiajc

sobie na kady rok oddzieln ksig, nie wiemy tylko czy

odczytywa po zapisaniu, czy oblicza kiedykolwiek ogól? bo

sumy niema ani jednej. Pierwsze karty w tych ksigach s
przeznaczone na pozycye dochodowe (Recette); otó na czele

figuruje zwykle pobrana z kasy suma etatowa, a za ni idzie

ju dugi szereg pozycyj „empruntc", z nazwiskiem bankierów,

zakonników, cudzoziemców, szlachty, ydów i t. d. *).

Z pozycyj wydatkowych przygodnych do najgrubszych

nale koszta podejmowania W. Xcia rosyjskiego Pawa z on
podczas przejazdu przez Polsk za granic incognito pod

przybranem nazwiskiem hrabiego du Nord w r. 1781; te

koszta, nie liczc osobistych wydatków Stanisawa Augusta

na podró do Winiowca, wyniosy 632.013 zp. **). Podró

Tak np. w roku 1777 poyczono 100.000 zlo. ze Zakonu . Ba-

zylego Wielkiego, które miay by zwracane miesicznemi ratami; od dnia

30 czerwca 1781 roku te opaty miesiczne ustay; nr. Tomatis, przyjaciel

Poniskiego, mia podug dwóch kart królewskich naleno w duej kwo-

cie (w roku 1781) 5.097 dukatów (Archiwum w Jabonnie, szafa VII Nr.

480 Miscellanea).

Nota wiele przejazd W. Kiztwa rosyjskich przez kraj Polski

kosztowa móg Archiwum w Jabonnie, szafa VII, Nr. 480 Miscellanea).

Na podró do Winiowca in 7bri et 8bri

1781 roku 180.000 f.

Pocztamtowi Warszawskiemu za konie . 78.693 gr. 12 d. 9

Tepperowi i Blankowi za prezenta:

a) do Winiowca wzite 88.740)

b) za 5 piercieni brylantowych 9.900/

Komarzewski G. M. expensowa na po-

dróe swoje 62.280

Tene odebra na powrót W. Xistwa. . 198.000

Expens na fajerwerk jeszcze nie podany,

plus minus 14.400

In suma fi. . . 632.013 gr. 12 d. 9

98.640





Teatr dworski w Pom

(Podug obrazu I



Do str. 71, t. III.

linczami w azienkach.

lira Dymitrowicza).
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do Grodna na sejm i do Niewiea w odwiedziny Karola Ra-

dziwia musiaa kosztowa te sporo, a w r. 1787 podró do

Kaniowa dla widzenia si z Katarzyn, pochona podobno

do 6 milionów *).

Oprócz wasnych przejmowa Stanisaw August dugi

cudze, ulubieców swoich np. w r. 1781 Byszewskiego adiu-

tanta 502 dukaty, Trembeckiego szambelana 2.450 dukatów

(44.100 zp.); Triblemu za obrazy naleao si dukatów 700;.

spata nie zakoczya si jeszcze w r. 1784**).

Miaa wic Komisya Ekonomiczna zawsze dosy nie-

spodzianek, które wszelkie przewidywania i obliczania bude-

towe wywróci mogy, a kunszt po)rczania pienidzy by

niezbdnym dla ubiegajcych si o ask Króla Imci. Nie

wystarczay awanse i poyczki Teppera i Blanka: z pocz-

tkiem roku 1782 odkrywamy ju now poyczk zagrani-

czn od Ouiryna Wilhelma van Hoorn na sum 1.000.000 fi.

holenderskich, a wic przeszo 3 miliony zp. na 5" '„ po

kursie 105 stywrów za dukata; spata miaa si zacz od

d. 1 marca 1782 r. w ratach pórocznych***). Gdy wic w r.

1784 poprzedni dug holenderski (IV) by blizkim umorzenia r

Stanisaw August na sejmie Grodzieskim przez usta Naru-

szewicza wystpi z nowem daniem ne rex egeat i wy-

jedna konstytucy o dalsze pacenie 900.000 zp. ze skarbów

Rzpltej. I pacono w istocie a do przedostatniego kwartau

r. 1792 przez lat 17 bez przemy; a nadto zapacono 1,200.000

s u b s i d i u m c h a r i t a t i v u m w r. 1794—5 do 1 marca;

tym sposobem oba skarby Rzpltej dopaciy królowi do listy

cywilnej powan sum.

*) Jul. Bartoszewicz: 1. c. str. 174.

**) Arch. Jabonny, Miscellanea w szafie VII, Nr. 480.

Tame.
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16,500.000 zp. na dugi,

co nie przeszkodzio utracyuszowi do zaoenia nowej seryi:

w r. 1786 znegocyowana zostaa VI poyczka zagraniczna

u Hope'go. Ku kocowi okresu, w chwili zebrania si sejmu

czteroletniego, skarb JK. Mci by obarczony znowu brzemieniem

okoo 13 milionów *).

Bya przecie i korzy jaka z ofiar, ponoszonych przez

Rzplt na rzecz tronu: Stanisaw August czu si niezalenym

w obec zagranicy, nie „abuda" podobno ebraczych datków

u posa rosjjskiego Stackelberga, a gdybmy uwierzy mogli

Ferrand'owi, sam nawet paci mu znaczn pensy **). Roz-

piera si wprawdzie Stackelberg na komnatach zamkowych,

narzuca swoich protegowanych na wakanse, wdawa si

w sprawy sdowe, postpowa, mówic sowami Fryderyka II,

jak prokonsul rzymski, ale to byo ju nastpstwem nieuchron-

nem gwarancyi, a poniekd dawao si tómaczy polityczne-

mi przekonaniami Stanisawa Augusta co do stosunków Polski

z Rosy. Pomimo to nie pozwoli on na wj-danie Kamieca
Rosyanom w r. 1777. nakazane ju przez Departament Woj-

skowy, i zdoby si na energiczniejsz postaw w sprawie

biskupa dyzunickiego Wiktora Sadkowkiego (I, str. 206).

O zupenej wszake niezalenoci moralnej i materyalnej, przy

znanym jego charakterze, oczywicie nie moe by mowy:

w memoryale dorczonym Katarzynie II w Kaniowie zmie-

rza wprost do takiego celu, by Rzplta staa si „prowincy"

pastwa Rosyjskiego, a prowadzc potem ukad}' o alians

*) Rachunki sejmowe niej i ksiga Kasy JKM. Nr. 193 w Jabon-

nie, IV, E. X. Kalinka: Sejm czteroletni II, 25 (Lwów 1881).

**) Ferrand: Hist. des Trois demembrements Paris 1820; II, 44.

powiada, e król paci Stackelbergowi po 72.000 dukatów rocznie; suma ta

wydaje si nam niemoliwie wielk; chyba moe 72.000 zp.
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z Rosy i udzia w wojnie tureckiej, nie przepomnia o ,
daniu „osobnego zasiku od Imperatorowej" *).

oy nieco Stanisaw August na sprawy publiczne

.z czego zawsze robi parad. Najwicej na korpus Kadetów

—

po 100.000 zp. rocznie; na kancelary Wojskow i militaria

mao. znacznie mniej ni na teatr, baletniczki i bibliotek

(a militaria to znaczy tylko „traktyer" dla oficerów zostaj-

cych na subie przy królu); dodawa co na ministrów i re-

zydentów przy dworach zagranicznych, którzy mu nowiny

przesyali i drobne zlecenia zaatwiali, bo adne powane
ukady nie toczyy si w cigu okresu. Najwawsza ko-

respondencya toczya si z Rzymem pomidzy Ghigiottfm

i Anticfm. Ten ostatni przysugiwa si w r. 1787 projektem

krucyaty t. j. jakiego podatku, który monab} T wyjedna
u papiea na zasilenie kasy królewskiej **). Ale gdy w r. 1787

kompania pruska wzia w dzieraw saliny Wielickie i podnio-

sa cen soli, minister polski Corticelli nie doniós o tern z Wiednia:

oskarono go za to na sejmie, zarzucano te pobieranie pensyi

cesarskiej „z ambon ogoszonej" ***).

*) Sievers: Pamitniki wyd. upaskiego V, 32 i raport do Kata-

rzyny). X. Kalinka: Sejm czteroletni I, 55 (1880). Komarze wski:

Coup d'oeil etc. str. 250. Kiciski (Koresp.\ pisze do Badeniego 3 3

1787, e „Imperatorowa chce wnij po przyjacielsku w domow sytuac\T

królewsk dla zabezpieczenia mu wygodnej staroci i na t pomoc ma by
ju zoonych 2 mil. rublów".

**) Listy róne praata Ghigiotti od wielu osób w Arch. Jabonny

szafa VII, póka 2, tam si znajduje te Progetto delia Crociata mandato

dal marchese Antici nel 1779, sprawa rozwodowa hr. Prot-Potockiej, listy

Xcia biskupa warmiskiego do Rzymu, Etat de la mestion entre la Republi-

que, de Pologne et les princes de la maison de Conde par rapport aux

sommes Napolitaines etc.

***) Gos Ign. Krzuckiego na sesyi dnia 31 maja 1791 , broszura,

str. 79). Dawniej, bo dnia 10 grudnia 1788 Krasiski pose podolski in-

terpelowa marszaka Maachowskiego, biskupa pockiego oraz Szydowskie-

go, dla czego, uznawszy Corticellego godnym odwoania, wyrok ten z ksig

wymazali? (Dyaryusz urzdowy 1788 I, cz 2, str. 373). Kalinka mnie-
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W r. 1780 Stanisaw August owiadczy na sejmie, e
daruje Rzpltej ludwisiarni, oraz cay koszt, poniesiony na jej

wystawienie, jakote na wykonane w niej dotychczas roboty,

ogóem 700.000 zip. Ztd urosa pogoska, popierana nie-

asnem wyraeniem raportu z r. 1791, e w cigu swojego

panowania król darowa krajowi 227 armat. cilejsze spra-

wdzenie inwentarzy arsenau i rachunków ludwisarni od r. 1780

wykae bdno tej pogoski. W r. 1777 ceughauz war-

szawski przechowywa 38 armat, 5 haubic, i 2 modzierze,

razem 45 sztuk z napisami: „Impensis Regiis Reipublicae

restitutum". Niewiele zapewne przybyo w cigu trzech lat

nastpnych, niewiele te mogo pój do Kamieca, gdzie po-

owa dzia bya elaznych, do uycia niezdatnych, a z drugiej

polowy najwicej starych. W r. 1780 sejm, przyjmujc ludwi-

siarni, wyznaczy na ni po 30.000 zip. rocznie, w r. za 1789

etatem powikszono t sum do 127.500 zip. rocznie. Od-

td lano ju dziaa na koszt skarbu Rzpltej; z funduszu „szka-

tukowego" króla pozostao tylko 8.020 zp. w r. 1780 i po-

tem nie wpyno ju ani grosza, a jednak na odlanych sztu-

kach kadziono napis: „Stanislaus Augustus Rex Reipu-

blicae dedit". Do d. 29 listopada 1791 przybyo takich

dzia 120. Wiedzc to, dopiero mona zrozumie naleycie

urzdowy raport o stanie arsenaów pod rzeczon dat, gdzie

w rubryce fundatorów (w tablicy 7 p. t. „Procedentia dzia

metalowych") czytamy nastpne sowa: „N. Król St. August

ludwisarni postawi i do r. 1780 swoim kosztem utrzymywa,

a zip. 700.000, na to zoone, Rzpltej darowa, z czego jako
i z f u n d u s z ó w, o d r. 1780 w y z n a c z a n y c h, zrobione

jest: armat 129, haubic 59, modzierzy 39, suma dzia 227" *).

Potrcajc z tej sumy 120, otrzymamy najwyej 107 dziel

ma. e Corticellego obwiniano „najnicsuszniej" (Sejm czteroletni 1880 roku

I, 63).

*) Inwentarz Aarsenaów Warszawskiego y Kamienieckiego y ra

porta Ludwisarni od roku 1769 do 1791 w Aktach Komisyi Wojskowej,

ksiga 68. Raport z roku 1791 zamiecimy w tomie IV, tab. 240.
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wszelkiego rodzaju, zaliczajc w to i Kamienieckie, na rachunek

samego Stanisawa Augusta. Ludwisarnia te jego okazaa

si w r. 1791 zbyt szczup i ze wzgldu na niebezpieczestwo

ognia niezdatn do lania dzia w wikszej iloci. W r. 1794

za Kociuszki wystawiony by nowy gmach pod kierunkiem

budowniczego Ajgnera, lecz za nim ustawiono machiny, ju
nastpi szturm Pragi. Jeli przypomnimy sobie, e ju w r.

1766 Stanisaw August owiadcza darowizn sum wyoonych
na ludwisarni (wyej str. 28) pokae si, i powtórzenie tego

daru w r. 1870 byoby zbytecznem, gdyby nie miao cakiem

innego znaczenia: oto, pod piknym pozorem ofiary na rzecz

dobra publicznego ukrywao si danie, aby Rzplta zwolnia

skarb królewski od ciaru i przeja wszystkie koszta lania

dzia na rachunek skarbu publicznego.

63. W epoce sejmu wielkiego rachunki kasy JK. Mci

generalnej z lat 1788— 1791 przedstawiaj si wietnie: do-

chody dosigaj cyfr najwyszych, a po opaceniu wszelkich

znanych Kamerze wydatków pozostaj nawet remanenty. Prze-

konamy si o tern z rekapitulacyi percepty i expensy (odrzu-

cajc grosze i denary *).

Tab. 145.

Duplicat Rachunków Kasy JKM. Generalnej.

a Rekapitulacya Percepty.

Z remanentu

Z naleytoci corocznej ze skar-

bu Rzpt. Koronnego. . . .

Ex subsidio charitativo
Z ce koronnych

a 1 martii ad ultimam Februarii

1788—1789 1789—1790 1790—1791

2,666.666

392.953

797.047

18.821

2,666.666

300.000
896.420

156.866

2,666.666

1,200.000

779.002

*) Arch. w Jabonnie, szafa IV, póka F. plika Xr. 199.
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cono d. 22 lipca 1789 r.) „zwykej gratyfikacji" baletnikowi

Waliskiemu i baletniczce pannie Makarskiej „przj* postano-

wieniu si" 2.000; na wjTpraw baletniczki Marj rannj' Adol-

skiej (d. 14 padz.) 1.000 zip.: z woli X. Pana na posag

dla JP. Pietraszewskiej z baletu 1.000 zip. (w r. 1790); Ko-

sakowskiemu biskupowi inflanckiemu (za ominione biskupstwo

krakowskie) i n v i m sumy 8.000 dukatów od X. P. przy-

znanej, zapacono d. 23 czerwca 1.000 i 12 sierpnia 1790 r.

1.000 dukatów; Oarowskiemu kasztelanowi wojnickiemu in

vim 4.000 dukatów, od X. P. darowanej, wypacono 19.800

zp. d. 3 stycznia 1791 r. „Stosownie do wyranej woli X. Pana

do rk Komarzewskiego G. L. na expens sejmików wj-pacono

9.000 zp.", d. 29 wrzenia 1788 r. Podobnie z woli X. Pana

Kickiemu, marszakowi Trybunalskiemu „na wiadonw X. Panu

interes" zip. 18.000 d. 29 padz. 1788, póniej d. 26 maja

1789 temu Kickiemu koniuszemu w. k. 72.000 zp. „na

expens przy funkcyi marszaka Trybunalskiego", Zakrzewskie-

mu kasztelanowi nakielskiemu, marszakowi Trybunau koron-

nego i n v i m sumy 3.000 dukatów, na expens funkcyi mar-

szaka wyznaczonej, dano dwa razjr po 18.000 zp. d. 12 sier-

pnia 1789 i d. 27 lutego 1790 r. i Buharynowi marszakowi

Trj-bunau Gównego W. X. Litt. na wsparcie expensj T z funkcji

darowane 18.000 zp. d. 26 lutego 1791 r. Dzieduszj-ckiemu

pisarzowi w. W. X. L. sposobem awansu na expensa Depar-

tamentu Spraw Cudzoziemskich 11.009 zp. (mianowicie na

gabinet 3.809 zp. i dla pukownika Trokina, do Xcia Potom-

kina wysanego, 400 dukatów) w lutym 1779 r.; Tgobor-

skiemu szambelanowi i sekretarzowi Departamentu Spraw Za-

granicznj'ch na dugi z szczodrobliwoci X. Pana i n v i m
2.078 duk. opacia kasa glna 8.515 zp. d. 26 lutego 1791 r.

Wmu d'Essen, ministrowi dworu saskiego od X. Pana za

dugi przecig czasu nieodebranej intraty z folwarku Arci-

szkany wyliczono 4.500 zp. d.27 lutego 1790 i tjie d. 5 sty-

cznia 1791 r. Drewnoskiemu, posowi omyskiemu (niegdy

sekretarzowi konfederacji Poniskiego z r. 1773, jednemu

z najgorszj^ch ludzi owego czasu) na stancy w czasie sejmu
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bez kwitu 1.800 zip. z woli JKM. d. 30 stycznia 1789 r.

S i tajemnicze pozycye: pod cl. 15 wrzenia 1788 do wyli-

czenia JP. Cabrit na wiadomy JKM. interes 93.600 zip. i pod

cl. 14 padz. 1789 na wiadomy N. Panu interes bez kwitu

5.400 zip.

I na te wszystkie wydatki, szczodrobliwoci. faw< ry dla

baletniczek, na pensye „zasuonym" i niezasuonym, na

„wiadome N. Panu" interesa, na utrzymanie dworu, libery i,

stajni, na jakiego Achmetowicza z wielbdami, jakich maryna-

rzy w azienkach starczyo; pozostaway nawet remanenty.

A jednak zdwojone w cigu dwóch lat prowizye (dzia!

wskazuj, e dugi wci wzrastay, dugi nie objte „perce

pt" rachunkow, notowane tylko w tajemnych ksigach Sta

nislawa Augusta wasn jego rk, a wiadome Duhamelowi.

Crutta i kilku innym osobom zaufanym. Dla niego pienidzy

nigdy nie byo dosy.

Usposobienie izby sejmowej, literatury politycznej i wi-

kszoci narodu byo tej natury, e niepodobna byo ani po-

myle o powtórzeniu dawnej przygrywki do kosztownych

wniosków: ne rex egeat. Przeciwnie, wypado królowi dla

wywoania podanego efektu dwukrotnie wystpowa z ofia-

rami: w dniu 27 marca 1789 odstpi wieczycie skarbowi

Rzpltej czopowe z Brzecia i Grodna a w dniu 26 lutego

1790 roku darowa klejnoty, mianowicie: order Ora Biaego,

naramiennik, szlifk z guzikiem do kapelusza, szpon do za-

picia paszcza, gwiazd do orderu, acuch orderowy, order

. Andrzeja (rosyjski) z szmelcem szafirowym" i koron nad

nim z trzema duymi kamieniami, oraz gwiazd do tego or-

deru z szmelcem szafirowym, kamieniami osadzon *). Sza-

cowano wszystkie te brylanty na 25.000 dukatów (450.000

zip.); wezwani przez Komisy Skarbow biegli oznaczyli ich

Dyaryusz krótko zebrany Dufoura, sesya 83, str. 260. Dzien.

Czyn. S. G. W. sesya 227; kwit z odbioru w Komisyi Skarbu Koronnego

nosi dat 4 kwietnia znajduje si w Prot. Ekon. A/27, str. 251.
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warto najmniej na 26.957 czer. z., gdyby si znalaz ama-

tor. Caa izba caowaa rk królewsk za tak hojn ofiar,

ale Komisya Skarbowa obesza si z klejnotami bardzo deli-

katnie, bo ich nie sprzedaa, a w roku 1793 z polecenia Sie

versa zwrócia je w caoci Stanisawowi Augustowi *).

Dajc si porwa panujcemu w sejmie i spoeczestwie

prdowi, Stanisaw August po raz pierwszy wyzwoli si i od-

sun od ambasady rosyjskiej; nie móg wic ju ani pomy-

le o „wyabudaniu" jakiejkolwiek sumki z tego róda. Upa-

ja si okrzykami i widokiem szarf, ozdobionych haftowanym

napisem: „król z narodem, naród z królem". Poniewa je-

dnak ta rozkosz nie przyczyniaa mu wpywów pieninych,

wic w roku 1790 spróbowa wyzyska dla swej kieszeni

wieo zawarte przymierze pruskie i zgosi si do Fryderyka

Wilhelma najprzód o milion dukatów, a póniej chocia o mi-

lion talarów. Ofiarowano mu tylko poow tej ostatniej sumy,

ale pod warunkiem ustpienia dochodu z Gdaska i hypoteki

na dobrach dziedzicznych królewskich. Warunek ten by nie-

podobny do przyjcia, gdy Stanisaw August nie chcia wy-
jawia tej operacyi przez oblatowanie rewersów w grodach;

wola wic odoy poyczk do lepszej pory, kiedy bdzie
móg zada porczenia od sejmu. Nie uda si te projekt

zaoenia banku, któryby z prowizyi móg dostarczy 80.000

dukatów rocznie **). Dopomoga jednak nabyta popularno
do znegocyowania na dniu 1 marca 1791 roku poyczki MI
zagranicznej w Holandyi u bankierów amsterdamskich von

Hoorna, Gulchera i Mildera na 1,500.000 z. hol, po 106 sty-

wrów za 1 czer. z. czyli 5,094.339 zp. gr. 18, z czego je-

*) Zwrot nastpi dnia 5 sierpnia przez sancitum konfederacyi Tar-

gowickiej z dnia 27 lipca, a waciwie na rozkaz Sieversa. Prot. Ekon.
A 32, str. 973. Oszacowanie w A 31, str. 911—914.

**) X. Kalinka: Sejm czteroletni; II, 252—4.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 6
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dnak dla Teppera i Blanka za porednictwo i expens nego

cyacyi akordowany 9 proc, czyli strcono 458.490 zip. *).

Ta sama ksiga kasowa wykazuje znaczny ruch fun-

duszów w cigu 1791— 1792, mianowicie:

Tab. 146.

Z kocem lutego 1792 roku:

Percepta razem z poyczk holendersk 13,052.293

Dochody bez tej poyczki 7,957.954

Expens 12,811.717

Remanent 241 803

Pomimo przechodzenia tak wielkich, dotd niepraktyko-

wanych sum przez kas, Stanisaw August nie zaniedbywa

zwykych swoich operacyj wewntrznych, warszawskich.

Znajdujemy skrypta w tym rodzaju: „Niej podpisany zezna-

j tym rewersem, jako wziem do rk moich 12 blankietów
r

kady na dukatów 1.000 na papierze stemplowym ceny zp.

12, rk Najjan. Pana podpisanych, które dla wzicia pieni-

dzy s mi powierzone; ile tedy tychto blankietów upotrzebi,

pienidze gotowe przynie winien bd, — d. 13 Xbris 1791,

Mikoaj Zederkowski Sta Wo". Zebray si pliki doniesie

Crutty, Duhamefa, Kickiego o rónych kombinacyach poycz-

kowych. Znany yd Szmul i ona Szmulowa „miewali tajemne

interesa z królem Jmci", o których sam Kicki dobrze nie

wiedzia. Byy wydane papiery na 16.000 dukatów z dopis-

kiem: „Pod honorem królewskim zarczam zapat tych pa-

pierów S. A. K."; póniej oddano za nie powozy, oszacowa-

ne przez Dangla na 12.000 czer. z. W roku 1792 król wy-

da papier swój na 60.000 zp. do negocyowania niejakiemu

*) Ksiga Kasowa kasy JK. Mci Glnej a 1 martii 1791 — 1792;

str. 41 (Arch. Jabonny, szafa [V, polka F, plika Nr. 196.
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ydowi Markiewiczowi, który, skoro na takowy papier pieni-

dzy nigdzie dosta nie móg, zastawi go na rzecz swoj
u kupca w Petersburgu. Dla wycofania si z tego przykrego

interesu król obmyli now kombinacy: kaza da na wy-

kupno papieru trzy karabele kosztowne, zapacone niegdy

10.000 dukatów; zatrudnia si tern kasztelan Leduchowski;

skrypt by odzyskany, lecz karabele dostay si do niejakiego

Tobiasza yda *).

Przyjmujc wojn rosyjsk w roku 1792, sejm odda

Stanisawowi Augustowi naczeln komend wojska i wyzna-

czy 2 milion} r celem opatrzenia króla Imci na wypraw wo-

jenn. Jako Komisya Skarbowa zaja si dnia 1 czerwca

utworzeniem „kasy obozowej pod bokiem JK. Mci". Zaku-

piono powóz 6-konny pod kas, drugi powóz pó-kryty pod

regenta jej Nielubowicza i aplikanta czyskiego; dnia 8-go

czerwca wypacono do niej 500.000, w dniu 22-im tego m.

100.000 zp. Jak wiadomo, do obozowania nie przyszo, bo

Stanisaw August wola podpisa w Warszawie akces do kon-

federacyi Targowickiej; ale do kasy generalnej skarbu Obojga

Narodów wrócia tylko skromna sumka 327 czerw. zlot. za

sprzedane powozy i konie **). Nie wypacono jednak pozo

staych z dyspozycji 1,400.000 zp. ***). Obrót funduszów

w kasie królewskiej by jeszcze znaczny.

*) Arch. Jabonny, szafa VII, Nr. 480 Miscellanea, rónego rodzaju

interesa Stanisawa Augusta, w które wchodz: Kicki, Crutta, Duhamel,

Berneaux i w. in. Tu jest nota Kickiego z objanieniami dla spadkobier-

ców po mierci króla, punkta 9 i 11.

**) Prot. Ekon. A 30, str. 1503, 1563, 1575, 1761, 2009. Podczas

ostatniej narady z ministrami i marszakami przed akcesem, St. Maachow-
ski proponowa lOO.OOC czerw. z. na potrzeby królewskie, dodajc wsze-

lako warunek: „lecz niech mi wolno bdzie woy je do pojazdu, którym

WK. .Mo do obozu wyjedzie". Stanisaw August wola podpisa warun-

ki podane sobie przez Katarzyn, wic i pienidzy od Maachowskiego nie

dosta. (Niemcewicz: Pamitnik czasów moich i.

***) Ksiga percepty i expensy Kasy i JK. Mci Generalnej a 1 mar-

tii 1792, archiwum Jabonny, szafa IV, póka F, plika Nr. 196.



Tab. 147.

Od 1 marca 1792 do koca lutego 1793 r.

Suma percepty 10,078.746

Suma expensy . 9,788.373

Remanent 290.372

Ale t kas przytaczaa w kocu 1792 roku olbrzymia,

wiksza od dawnych masa dugów, przenoszca podobno cy-

fr 20 milionów zp. Znowu tedy zaczy si kopoty, zawi

taa ndza, rozwara si przepa przed utracyuszem.

Przesadza moe podraniony mocno, a plotkami posi-

kujcy si Buhakow, gdy pisa w swoim dzienniku, e król

poyczy u jednego z kupców 17.000 dukatów, z tych 4.000

tylko otrzyma! gotówk, a reszt fantami, które sprzedaje za

drugich 4.000; e Aleksander Lubomirski nie chcia poyczy
100.000 zp. nawet na 18 procent bez porczenia Stanisawa

Poniatowskiego, którego plenipotenci znów, Badeni i Wa-
wrzecki mieli opuci Warszaw wanie przez obaw, eby
ich do tego porczenia nie zmuszono; e od ydów król wy-

udzi 15.000 dukatów, obiecujc im nowe prawo. Nie prze-

szkodzio mu to do przyjcia 4.118 dukatów (74.124) zp.)

dugów Biaciarellego. Znaczne sumy (180.000 dukatów czyli

3,240.000 zip.) miay pój na wydatki sejmikowe celem po-

pierania konstytucyi Trzeciego maja *).

Gdyby te wiadomoci Buhakowa byy nawet zupenie

mylnemi, nie ulega przecie wtpliwoci, e na pocztku roku

1793 Stanisaw August znajdowa si ju z funduszami swy-

mi w stanie krytycznym, który sta si jeszcze gorszym od

czasu bankructw warszawskich. Niewiele zapewne dotykay

*) Kalinka: Pamitnik wydal upaski. Dokumenta; str. 329, 332.

344, 348. Not de mes dettes ( Bacciarelli) que j'ai presente a S. M. le 14

juin 1792 et pour le payement desuelles je n'ai poins des fonds. Archi-

wum Jabonny, szafa VII, póka L, Nr. 38.
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go pogoski a moe i wyrzekania Teppera (któremu si na-

leao 5,120.636 zip.), e niewypatno kasy królewskiej bya

gównym powodem katastrofy: ale najobfitsze ródo kredytu

zaniko; wród powszechnej ruiny i popochu niepodobna byo

w Warszawie wytropi adnej poyczki.

Wród pooenia tak rozpaczliwego, ale przed bankruc-

twami, przyjecha ambasador rosyjski Sievers z poleceniem

wykonania drugiego rozbioru Polski. Mia on wyznaczonych

od Carowej „do kasy ambasadorskiej" czyli na przekupstwa

200.000 rs., to znaczy okoo 1,200.000 zp. Nie drogo wic
i teraz szacowano w Petersburgu sumienie króla i wszystkich

figurantów, którzy mieli odegra rol w tragicznym spek-

taklu!

Przy pierwszych wizytach swoich Sievers dostrzeg ubó-

stwa na zamku warszawskim, które go razio po wietnoci

dworu Katarzyny. „Wyobra sobie — pisa do córki — jak

liche jest mieszkanie króla: jada w przedpokoju; na lewo ga-

binet, na prawo pokój sypialny i bawialny razem: wszystkie-

go, zdaje si trzy pokoje oprócz sal paradnych na audyen-

cye. Byo nas 17 osób przy stole... przy drzwiach przedsta-

wi mi król sekretarza swego gabinetu Friese, jako czowieka

zaufania, którego uywa bdzie, ilekro mi co poufnie po-

wiedzie zechce; odtd czowiek ten dziesi razy by u mnie".

Póniej pisa o nim: „Friese bardzo jest przywizany do swe-

go pana; jest protestant i bez majtku; cigle mówi: królprosi

naj pokorniej". Ten przywizany czowiek, zauwamy w na-

wiasie, zdawa póniej tajemne raport)' Repninowi o yciu co-

dziennem i osobach, odwiedzajcych króla w Grodnie *).

64. W okresie IVtym powtórzyy si stosunki i sceny

z okresu pierwszego — narzekania na dugi, „abudanie" pie-

nidzy a Sieversa, jak niegdy u Repnina, WT
okoskiego, Sal-

derna. Stanisaw August popad w zupen recydyw podo-

*) Pamitnik Sieversa wyda upaski V, str. 59, 35, 36, 169.

je-FIy.ie op. cit. str. 5.
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ci. Wiedzc, po co go sprowadzaj do Grodna, jedzie, wzi-
wszy 20.000 dukatów. Przed samem wyruszeniem w drog
otrzyma podobno jeszcze 10.000 za porednictwem bankiera

Meysnera, którego jednak woreczki, numery, papiery miay
by zmienione przez Igelstroma dla niepoznania, zkd pieni-

dze pochodz. Opiera si niby Stanisaw August kademu
daniu Sieversa; ale ktoby temu oporowi dawa wiar lub

wag, skoro ju w marcu Littlepage, pobierajc pensyi graty-

sowej po 50 dukatów, wydoby od króla w cztery oczy wy-

znanie, e traktat rozbiorowy z pewnoci podpisze, o czem

Igelstrom nie omieszka ambasadora zawiadomi! Trafnie

okreli natur tego oporu Igelstrom, gdy pisa z Warszawy
do Sieversa, bawicego ju w Grodnie: „al mi pana szcze-

rze, e król bdzie z nim na jednem i tern samem miejscu,

gdy bomba pknie; bdziesz pan przeze nielitociwie nudzo-

nym i drczonym; bd tam zy, westchnienia, mdoci
i ustawiczne powtarzania: czy niema sposobu, aby rzeczy

odmieni" ?

Otoczenie, lub stronnictwo królewskie dostarczyo te
najzuchwalszych bezecników do odegrania tragi-komedyi sej-

mowej; takim by np. Boscamp i jego „wielki przyjaciel" Bie-

liski, marszaek sejmu, Raczyski, Oarowski, protegowany

niegdy biskup Kossakowski, Tgoborski sekretarz Deputacyi

do Spraw Cudzoziemskich i t. p.

Wyabudane pienidze rozchodziy si szybko; na Zamku
grodzieskim zawsze jest bieda. Ju dnia 19 kwietnia wie

Sievers z pogosek, e król ma tylko 1.000 dukatów w kasie

swojej— „tern lepiej"! dodaje w licie do Zubowa, co ma zna-

czy, e tern oszczdniej mona bdzie ca operacy rozbio-

row przeprowadzi. W istocie, gdyby wszystkie osoby, na

których liczono, byy tak dalece spodlone i niedone, jak

Stanisaw August, ziciyby si niewtpliwie róowe nadzieje

Sieversa, e ukoczy sejm w dniach czternastu, a potem roz-

da kilka niebieskich i czerwonych wstg polskich, bez wiel-

kich nakadów.
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Ale z powodu okolicznoci, od Stanisawa Augusta ca-

kiem niezalenych, sejm si przecign do pó roku, znalaza

si opozycya odwana i energiczna lubo bezsilna, a wic wy-

datki kasy ambasadorskiej zwikszyy si nad zamierzenie,

pomimo zwalania na kas skarbow koronn niektórych ci-

arów. W maju Sievers kae wyliczy z tej kasy poow

Zamek Augusta III w Grodnie od frontu.

(Z natury podug fotografii Z. Carrasio).

caego zapasu gotowizny królowi, to jest okoo 400.000 zp.

bo ten „jest w takich kopotach, e mu z trudnoci przyj-

dzie wyjecha z Grodna, aby si uda do Biaegostoku"; za

to wojsko dostanie tylko czstk odu, urzdnicy za nic

zgoa. W czerwcu odebra Friese 30.000 dukatów, wszake

nie w samych „najaskawszych podarunkach" (od Katarzyny),

ale te „w dugach", to jest tu i owdzie zarwanych poycz-
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kach. Bya póniej chwila ozibienia stosunków, a nawet

porónienia si z Sieversern, który kaza naoy sekwestr na

ekonomie i na wszystkie dochody królewskie. Dowiedziaw-

szy si o tem, posowie otoczyli Stanisawa Augusta w izbie

sejmowej, ofiarowali mu ze skadki milion zip., ale ich dar

nie by przyjty; otrzymali tylko czue podzikowanie. Wola

Zamek Aug-usta III w Grodnie od strony Niemna;
na lewo Stary Zamek.

(Z natury podug fotografii Z. Carrasio).

Stanisaw August pogodzi si z gronym ambasadorem i pój
do niego znowu na sub, tym razem z wysz ju pac;
zwrócono mu ze skarbu ofiarowane niegdy klejnoty pómi-

lionowej wartoci (w sierpniu), od I-go za wrzenia do dnia

I-go listopada pacono mu stale po 14.000 dukatów (252.000

zp.) miesicznie ze skarbu polskiego, przy czem Moszyski
wyliczy, e na utrzymanie dworu potrzeba jeszcze dopaca
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po 3.000 dukatów. Dnia 11 listopada „na usiln prob króla"

kaza mu Sievers wypaci przez Meysnera 6.000 dukatów,

za co otrzyma przy osobistem widzeniu si podzik „w naj-

ywszych wyrazach". Obieca jeszcze 3.000 za miesic listo-

pad i tyle na koszta podróy. Nareszcie Sievers wzi
w swoje rce spraw dugów królewskich i przyj urzdowy

tyche wykaz, który przytaczamy bez zmiany.

Tab. 148.

Rachunek ogólny dugów królewskich z 9 wrzenia 1793 roku

wedle tego, co Izba Skarbowa (Kamera) wykazaa.

Gminie ewangielickiej wyznania augsburskiego w War-

szawie 7.100

Arndtowi i Szulcowi 2.700

Bacciarellemu 144.000

Sukcesorom Canalettego . 2.445— 15

Siodlarzowi Danglowi 167.400

Temu wedle rachunku z 19 padziernika 1793 . . . 128.736

Hopemu i Sp. reszt poyczki z roku 1786 .... 2,713.212— 13

Hoornowi Gulcher i Mulderowi poyczka 1791 roku . 5,094.339— 18

Wdowie Jacobsohnowej 18.000

Klasztorowi Karmelitów w Warszawie 6.000

Merliniemu za cegielni 45.000

Temu jako wynagrodzenie za 30-letnie blizko usugi . 36.000

Klasztorowi Paulinów w Warszawie za Marcina Ledu-

chowskiego 7.200

Rafaowieowi reszt za pani Byszewsk 18.000

Za reperacye poczynione przez Fontan 2.727—27

Z reszty dawnego etatu 6.990— 9'/
2

Reverdilowi za ksiki dostarczone do biblioteki J. K.

Moci 2.700

Kupcowi Richardowi w Warszawie 1.800

Sakramentkom w Warszawie 6.100

Szambelanowi Trembeckiemu 27.637— 15

Fergusonowi Tepperowi . . . . 5,120.636—267-2

Pod tytuem: drobne dugi Merliniemu 54.000

Tremie i jego rodzinie 74.250

Szambelanowi Przemskiemu 5.000
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Mieczkowskiemu dla uzupenienia sumy, któr JK. Mci

podarowa Kossakowskiemu biskupowi inflanc-

kiemu 36.000

Dugi nie objte ksig wierzycieli:

Hr. Mniszchowi za brylanty 108.000

Meisnerowi reszt z 19 tysicy dukatów na dug ks.

Poniatowskiego 117.000

P. hr. Tyszkiewiczowi referentowi litewskiemu . . . 900.000

P. Zamoyskiej wojewodzinie podolskiej 300.000

Pasua wedug asygnacyi JK. Moci z dnia 16 8 1785

patnej 16/8 1788 9.000

Sukcesorom Nostitza wedug asygnacyi z 16 3 1786 r. 4.750

Duhamelowi dla uzupenienia sumy 2 tysicy dukatów

z odsetkami po 6 proc. wedug asygnacyi JKM.

z dnia 28/7 1787 patnej 28/7 1788 roku. . . 18.000

Mieczkowskiemu za dug Trembeckiego 220 dukatów

z 3 1 1788 patnych 3/5 1790 roku 3.996

Rysowi dla uzupenienia sumy 2 tysicy dukatów du-

nej mu od JKM. odnonie do utrzymania tan-

cerzy z- dnia 24/ 9 patnych w miesicu wrze-

niu 1792 roku 18.000

Dugi departamentu paziów wedug tabeli z 10,5 1793,

wynoszce od 1/7 1787 do 31/12 1792 roku . 119.860

Oprócz powyszej sumy departament paziów duny
jest od 1/1 do 31/1 1793 roku 10.375 9

Wydzia ekonomiczny Zamku królewskiego winien je-

szcze wedle rachunku z 28/2 1792 roku . . . 25.398—21'
,

Dostawcy dworskiemu za fura i drzewo wedug jego

rachunku od 1/7 1792 do 30/6 1793 reszt . . 103.144

Littlepage wedug rewersu JKM. z maja 1793 r. 24 ty-

sice dukatów 4:-i_'.000

Item, wedug rónych rewersów JKM. w lipcu 1793 r.

30 tysicy dukatów 540.000

Tabela szkatuy królewskiej podana przez Ryxa wyno-

si 405.504 dukatów 7,299.072

Wedug tabeli i rachunków Crutty, które przekonywa-

j, e w czasie caej tej negocyacyi JKM. ode-

bra na rewersa wydane na sum 151.520 duk.,

tylko 122.255 dukatów 10 z. w rewersach pry-

watnych do oddania, a najwyej 40-000 dukat,

w gotowiznie; ztd wypada, e masa dugów

JKM. moe by obciona jedynie 720.000
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Berneaux ma istotnie 31.655 duk. wedug tego, co Ryx

wykaza 29, 10 1793, gdy oprócz dawniejszych

25.666 duk. jest jeszcze wiey rewers JK. Mci

z kwietnia 1793 r., który Duhamel negocyowa;

wypada ztd suma 569.988

Heymanowi ydowi w Berlinie 288.000

Yan Badowi 17.280 duk 311.046

Wykowskemu 7.500 duk 135.000

Blankowi 25.000 duk • 450.000

Szambelanowi Gaszyskiemu 3.000 duk 54.000

Szambelanowi Tgoborskiemu 108.000

JW. ex-marszakowi Raczyskiemu odnonie do kupna

regimentu Szydowskiego 36.000

Szambelanowi Camelli 36.000

Pani Camelli, jego onie 36.000

Zalegoci pensyi paconych przez JKM. rónym oso-

bom wedug rachuku, zoonego przez JW. Ko-

niuszego Wielkiego do 31,5 1793 roku. . . . 1,187.535

Item, od 1 czerwca do ostatniego sierpnia 1793 roku . 396.883—22 1

/2

Pensye nalene za rok ludziom dworskim, których JK.

Mo oddali jest zmuszonym, stosownie do

ukadu pojtego na 1,9 1793 roku .... 368.217— 14

Poniewa zdaje si, e JKM. yczyby sobie jeszcze

paci po 1-ym wrzenia 1793 pensye ludziom,

majcym rzetelne tytuy do jego prawnej dobro-

czynnoci, kiedy tymczasem wedug ukadu na

trzy miliony przyjtego na dniu 1/9 1793 brak

potemu funduszów, zgodzono si, aby osoby,

majce z nich korzysta, ka nadal wedle wy-

kazu doczonego na rachunek dugów JK. Mci,

zapewni im te pensye przynajmniej na lat 5 do

zapacenia bez procentu przez Komisy, która

likwidowa bdzie dugi królewskie, z tern za-

strzeeniem, e w przypadku mierci którejkol-

wiek z tych osób przed lub w cigu tych lat

5ciu reszta sumy, przeznaczonej dla zmarego,

powróci do masy amortyzacyi dugów .... 1,500.000

Naley si Campioniemu, majcemu na zastaw klejno-

ty JKMci wedle tego, co poda JW. Koniuszy

29,10 1793 roku 36.000

Procenta do zapacenia w Holandyi i innym osobom

na 1,9 1793 najmniej 900.000

Do tego dodaje si suma 47 tysicy duk, przeznaczo-
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dorowi 846.000

Ksiciu Józefowi Poniatowskiemu w skutek informacyi

dowodzcej prawa, jakie ma ksi do stu tys.

duk. z rozkazu królewskiego zapisanych do pro-

tokóu 17 listopada 1,81"

Tak, e ogó dugów królewskich wynosi . 33,515.236—11

Które przy pomocy trafnych rodków, jakie JW. pose

przedsiwemie wedug znanej swojej susznoci, mog jeszcze

sprawiedliwie by umiarkowane biegiem rzeczy, jaki Jego

Excel. przepisze i pooy za zasad Komisyi, majcej si za-

j tym przedmiotem i stopniowem spaceniem rzeczonych

przeszo trzydziestu czterech (!) milionów zotych polskich

9 Listopada 1793 w Grodnie

(podp.) Stanisaw August król.

Ten dokument odbija na sobie wyranie i zalety ra-

chunkowoci, praktykowanej zapewne w kamerze królewskiej,

i poszanowanie grosza, i rzdno, i rzetelno Stanisawa

Augusta! Najbardziej charakterystycznym ustpem jest bez

wtpienia dopisek z wymienieniem „przeszo 34-ch milionów"

tu pod sum cyfrow, wyraajc tylko 33,515.236 zp.

W szczegóach mieszcz si z pewnoci pozycye fikcyjne

jak np. naleno Bacciarellemu, Ryxowi, Tremo, Xciu Józe-

fowi Poniatowskiemu, Tyszkiewiczowej, Zamojskiej i t. p. Z pe-

wnej notatki poufnej familijnej dowiadujemy si, e pod imie-

niem Meysnera znajduje si suma 11.000 duk. czyli 198.000

zp. dla pani jeneraowej Grabowskiej. Póniej przybyy jeszcze

sumy dla dzieci jej i Stanisawa Augusta: 24.000 dukatów

dla Stanisawa, 6.000 duk. dla Michaa i 4.000 duk. dla

Kazimierza Grabowskich *). Naleno maonków Camelli

*) Extrait du compte des dettes du Roi signe a Grodno le 9 no-

vembre 1793 r. z numerem 67 bez podpisu i daty w At eh. Jabonny szafa
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jest bardzo wieej daty i dziwnej treci : w Grodnie, wanie
podczas sejmu, szambelanowa Camelli czarowaa piewem
swoim starego Sieversa, a ten chcia j wynagrodzi cudzym

kosztem. W kilka dni po licie, w którym córce opisywa

oktaw swoich imienin oraz odrzucenie ofiarowanych dla niej

od Stanisawa Augusta brylantów, tene Sievers przez Frie-

sego da 2.000 dukatów dla pani Camelli od króla z 9-ciu

tysicy, jakie mu jeszcze wówczas pozostaway w kasie.

Tym razem trafi frant na franta: Stanisaw August wyzna-

czy jeszcze drugie 2.000 dla maonka protegowanej, ale

obie sumy zostay umieszczone na licie dugów nieopaco-

nych i niewypacalnych. Rejestr ów obejmuje niewtpliwie,

oprócz dugów, róne darowizny i gratyfikacye krewnym lub

ulubiecom królewskim, narzucane dworom rozbiorczym do

spaty.

Dugi i wydatki grodzieskie pisane i dzielone byy na ra-

chunek spoiny sprzymierzeców: jednake Stanisaw August

adoracy swoj zwraca, dawnym obyczajem, wycznie do

Rosyi. Przy podpisaniu traktatu uciska Sieversa po dwa

razy, tuli go do piersi, wylewa zy radoci. Przed kocem
sejmu zapytywa go, czy moe odesa cz swych ekwipay

i mie konie w pogotowiu na 23 listopada? Za potwierdzajc

odpowied Sieversa znów mu dzikowa *).

Te ustawiczne dzikczynienia, tern s dziwniejsze, e wy-

padek ostateczny akcyi Grodzieskiej odbi si fatalnie na fun-

duszach JKMci. Ksiga kasy **) wykazuje zaledwo:

VII, Xr. 480 Miscellanea. Wymienione pozycye znajdowa si powinny pod

Nrami 38 i 36, ale te nie zgadzaj si z Tab. 147; moe dnia 9 listopada

by przygotowany jeszcze inny, szczegóowszy rachunek.

*) Sievers: Pamitniki wyda upaski V, str. 339, 361, 880.

**) Archiwum Jabonny szafa IV, póka F. Nr. 196, ksiga Xr. 11.
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Tab. 149.

od 1 marca 1793 r. do koca lutego 1794 r.

Sum percepty 5,027.279

Sum expensy 4,580.544

Remanentu 446.735

W pocztkach Grudnia wrócili Stanisaw August i Sie-

vers do Warszawy; ten ostatni na krótko, bo w kilka dni po

przybyciu otrzyma dymisy przy gronym ukazie Imperato-

rowej. Dyktator grodzieski sam znalaz si teraz w kopo-

tach pieninych i tómaczy si musia (przed Zubowem), e
niesychana droyzna zniewolia go do wydatków z nadzwy-

czajnej kasy na utrzymanie wasnego domu. Ale Stanisaw

August mia dosy czasu, pienidzy i swobodnej myli, eby
wykoczy sal balow w azienkach i wyry na jej cia-

nach istniejc do dzi dnia dat MDCCXCIII. Dziwny to jest

i bodaj jedyny w dziejach napis, w którym monarcha uwie-

cznia myl weso dat swojej sromoty i ruiny swego narodu.

Nowe urzdzenia sejmowe, czyli raczej Sievers'owe,

które odjty utracyuszowi uytkowanie z dóbr stoowych

i wyznaczyy mu tylko pensy ze skarbu, trway krótko, bo

ju 24 marca 1794 r. wystpi Kociuszko w Krakowie. Sta-

nisaw August z Rad Nieustajc stosowa si, jak wiadomo,

do wszelkich rozkazów Igelstroma. By nawet przez wspó-

czesnych pomawiany, e posa zawiadomienie do tego wodza

rosyjskiego o wybuchajcem w Warszawie powstaniu dnia

17 kwietnia. Jeli to prawda, speni znów zbrodni zdrad)*.

Naturaln wic i konieczn byo rzecz usun go od wszel-

kiego wpywu na rzd)', jak to uczynia Rada Zastpcza,

a potem Rada Najwysza Narodowa. Stanisaw August p-
dzi tedy samotne ycie na zamku, otoczony podejrzeniami

ludu, osoniony wszake przez wadze powstacze od nie-

bezpiecznej przygody. Kociuszko trzyma go te zdaa od

spraw; ale okazywa wielkie uszanowanie, bo a w rk pu-
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blicznie podczas naboestwa caowa, co bezwtpienia byo
czynem niezmiernej pokory i czci dla tronu w obec szka-

radnej przeszoci tego niefortunnego reprezentanta zasady

monarchicznej. Stanisaw August usiowa odzyska popular-

no datkami na spraw powstania: w kwietniu ofiarowa

18.000, potem do dnia 20 sierpnia da dwie tabakierki i pi
zegarków zotych z acuszkiem, 21.057 zip. na gratyfika-

cye dla wojskowych, 79.759 zp. na oporzdzenie oficerów,

58 koni z wasnej stajni, 8.758 zp. na kupno koni dla

wojska, karabinów 100, pistoletów par 10, sztuców strze-

leckich 9, 1.000 zip. expensy z rusznikarni, 10 par butów

dla komisoryatu, ornat i kielich dla regimentu gwardyi kon-

nej, sukna czerwonego na mundury okci 900 po zp. 5 (a wic
zp. 4.500), pótna na podszewki okci 300, sukna na paszcze

onierskie okci 393, na buty i koszary dla wojska zp. 360,

na wspomoenie cywilnych podupadych zp. 680; cegy na

now ludwisami sztuk 750.000, oraz dachówki „karpówka"

zwanej 25,000, owsa, siana i somy dla komend, jako te dla are-

sztantów na zp. 984. We wrzeniu Stanisaw August zaku-

pi biletów skarbowych za zp. 48.000 i ofiarowa dwa wazony

srebrne z postumentami, wace grzywien 300; w padzier-

niku sukna czerwonego okci 144, mosidzu funtów 1.173,

oowiu funtów 1.288, cegy 60.000 i wapna asztów 3; na-

reszcie w przeddzie szturmu Pragi d. 3 listopada w ostatnim

numerze Gazety Rzdowej znajdujemy jeszcze wiadomo, e
król daje swój paac i oficyny Kozienickie na lazaret, „ale bez

pieców i okien", gdy gmachy te byy zrujnowane przez wojsko

rosyjskie *).

Ogólna suma gotowizny 178.598 zp. (wartoci darów

w efektach oszacowa nie umiemy), stanowi skromn zapewne

*) Gazeta Wolna Warszawska Nr. 6, str. 82; Gazeta Rz-
dowa Nr. 49, str. 197, Nr. 79, str. 316, Nr. 90, str. 361 i Nr. 121, str.

512.
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kwot w porównaniu z roztrwonionymi w rónych czasach

milionami: ale powinnimy ofiarom tym wysz przyzna cen.

zwaywszy, e Stanisaw August przez cay czas powstania

w wielkim y musia niedostatku. Ekonomie pozostay

wprawdzie w jego dyspozycyi, ale czyniy mniejsz intrat,

a powstacy zabrali w maju gotowizn z kasy Szawelskiej:

Chlewiski 85.000 i Sulistrowski 16.000 zp. Obarczona

wielkiemi wydatkami szczupa kasa generalna skarbowa nie

bya w stanie wypaca regularnie listy cywilnej królowi.

W sierpniu skary si Stanisaw August Kociuszce, e nie

otrzyma dwumiesicznej pensyi; zdaje nam si, e i w in-

nych miesicach pensya nie dochodzia go; w rachunkach,

ogaszanych przez Rad Najwysz Narodow, znalelimy

tylko 60.000 zp. pod dat 28 sierpnia „do porachunku od

d. 1 czerwca", oraz biletami skarbowymi 100.000 zp. pod

d. 28 padziernika. Przy takich dochodach na zamku warszaw-

skim musiaa panowa ndza ostateczna, bo i poyczki a-

dnej zapewne zacign nie byo podobiestwa. Stopiono

sreber w mennicy na 192.006 zp. *).

Ostatni rachunek kasy JKM. Generalnej przeduony

a do koca lutego 1795 r. **) przedstawia si w nastpnej

postaci

:

*) Gazeta Rzdowa Nr. 56, str. 224, Nr. 119, str. 500, Tab.

Archiwum Jabonny szafa VII, plika Nr. 480, Miscellanea list Stani-

sawa Augusta z dnia 19 wrzenia 1794 r.: „Mój SokolkuL. obaczemy tu

z Kickim, jeeli i jak odzyskane bd owe 85.000 przez Chlewiskiego

i 16.000 przez JP. Sulistrowskiego zabrane w Szawlach". Innym listem

z teje dat}' proponowa król Wawrzeckiemu Gen. Leut. zarzd generalny

zwierzchni Ekonomij litewskich, lecz ten odmówi dnia 2 padziernika

z Grodna.

**) Arch. Jabonny szafa IV, póka E, Nr. 193.
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Tab. 150.

Rachunek percepty i expensy od 1 marca 1794 do koca
lutego 1795 roku.

a) Rekapitulacya percepty.

Zp.
Z remanentu 446.735

Z naleytoci 3-milion.owej z obu Skarbów Koronnego i Li-

tewskiego 820.000

Ex subsidio Charitativo ze Skarbu Koronnego 1,200.000

Z dochodu poczt 201.799

Z dochodu ce

Z sreber JKMci, do stopienia do mennicy oddanych .... 192.006

Z najmu Skadów solnych

Z dochodu mennic}' • 205.095

Z dóbr JKM. stoowych w W. X. Lit 1,279.198

„ „w Koronie 21.666

Z portu Gdaskiego

Z szkatuy Najjaniejszego Pana. , 222.300

Z dzierawy Miedzianej Góry

Z dóbr JKM. dziedzicznych 1.814

Z percepty extraordynaryjnej 253.407

Suma percepty. . . 4,844.020

b) Rekapitulacya expensy (wyjtek).

1. Do szkatuy Najjaniejszego Pana 434.207

2. Familii JK. Mci 276.100

3. Stó, kuchnia, kredens, cukiernia i piwnica 194.971

14. Na adjutantów JKM 33.300

15. Na Gabinet 40.900

16. Na Kancelary Wojskow 8.750

18. Na opat culagów, wart, na stó oficerski w zamku . .
22.362

19. 20, 22, (razem pensye) 160.590

21. Expens extraordynaryjny 860.584

Expens reparacyi Zamku warszawskiego 2.004

„ na zapacenie prowizyi kapitaów 236.921

Na umorzenie kapitaów •
1,731.96/

Suma expensy. . . 4.676.040

Wewntrzne dzieie Polski Korzona. — T. III. 7
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Ubogim tedy, jak nigdy, by Stanisaw August w chwili,

gdy z okna zamkowego patrzy si na straszny szturm Pragi,

gdy baterye Suworowa rycza}' nad zlamanem powstaniem,

nad zapadajc si w otchanie Rzeczpospolit Polsk. Oblu-

bieniec Katarzyny, co, wstpujc na tron, wyciga rk po

jej dukaty bez wstydu i nawet bez potrzeby materyalnej,

szed teraz na jej chleb, jako ebrak... gorzej—jako zrujno-

wali}'', dugami obarczony marnotrawca. Dalsze losy jego

nie obchodz ju historyka p oskiego. Chocia abdykacya,

na któr w najtragiczniejszych chwilach nie umia si zdoby,

bya podpisana d. 25 listopada 1795 r., ale nie by ju kró-

lem, nie wykona adnej czynnoci monarszej od czasu ka-

pitulacyi Warszawy, zawartej przy jego udziale. Chyba dla

zamknicia rzeczy, dla zaokrglenia tego ostatniego paragrafu

dodamy, e, wyjedajc ostatecznie z Warszawy, sprzeda

swoje kosztownoci, naczynia srebrne, puhary, dzbany, roztru-

chany z czasów Zygmuntowskich z pikn rzeb, sioda,

mundsztuki z drogiemi kamieniami, czapraki, szmaragdy, ru-

biny, szafiry, granaty i turkusy za kilkadziesit tysicy; e
sprzedae odbyway si te w latach 1796, 1797; e po mierci

znaleziono (d. 2 lutego 1798) w szufladzie 123 dukaty i 55

rubli; cesarz Pawe przysa za tababierk z Ninon Lenclos

400 duk., a sprzeda powozów, koni, sreber, biuteryi, por-

celany, orderu i gwiazdy -go Andrzeja, win, likierów etc.

daa 234.415 rubli; e spata dugów Stanisawa Augusta

zostaa uregulowan w drodze dyplomatycznej dopiero d. 15

stycznia 1797 r. przez konwency przez trzy dwory roz-

biorcze zawart: Rosya i Austrya przyjy po 2
3 , a król

pruski '

5
sumy ogólnej, która dosza wówczas do wysokoci

40,000.000 zip. *). Nie byto przecie dug ostatni. Po mierci

*) Bilan genera sur la recette et depensc depuis le 1,1 1798

ju5qu'au 10 5 1799 Archiwum Jabonn}' VII, L. (urzdowy) i nota Kickie-

go tame VII, Nr. 480 Miscellanea Nr. 38. IIo.in. Coóp. 3aK. tom 24, Nr.

17736, str. 282, Bartoszewicz podug Pamitników Sagatyskiego
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Katarzyny przeniesiony do Petersburga i utrzymywany do
hojnie przez cesarza Pawa, Stanisaw August potrafi jeszcze

przed mierci swoj zrobi 7.221.554 zip. dugu, po wikszej

czci na tajemne rozdawanie synom, Stasiowi Grabowskie-

mu, Cichockim, jakim Górskim trzem braciom i siostrze za-

mnej Rudnickim, nareszcie oficyalistom swej kamer}' i t. p. *).

A jednak inwentarz, sporzdzony dla wadz pruskich przez

Xcia Józefa Poniatowskiego, jako spadkobierc po stryju, wy-
kaza warto dóbr nieruchomych (Ujazdowa z Belwederem

i azienkami, poczty, mennicy, kamienic}' Hryniewiczowskiej

i teatru), oraz rónego rodzaju ruchomoci—prócz koni. po-

wozów, ubrania, klejnotów i gotowizny, które to artykuy

w Warszawie nie znajdoway si—podug szacunku zapewne

moliwie szczupego w powanej sumie 1,135.992 duk. i zip.

13, czyli zip. 20,447.869. tak, e po strceniu wszelkich pa-

sywów pozostawao dla Xcia Józefa 7,221.-164 zp. w nieru-

chomociach i ruchomociach **). Oto jakie kapitay byy
uwizione w apartamentach paacowych, w sprztach zbyt-

kownych, fraszkach galanteryjnych: byy one martwe, nawet

dla samego waciciela.

Pisarze rosyjscy zwykle wytykaj ubóstwo Stanisawa

Augusta i formuj ztd zarzut Polakom. Gdyby wiedzieli ile

w „Dochodach Stanisawa Augusta". Dziea Tom I, str. 175. Nie znajc
ani poowy zestawionych przez nas danych, posugujc si wycznie pra-

wie Voluminami Legum, trafnie przecie zrozumia, e ród Poniatowskich

y z „najwiksz krzywd Rzpltej". Stanisawa Augusta obarcza najci-

szymi zarzutami, a stracone przez niego sum}' szacuje na 150 milionów.

*) W archiwum Jabonny w ksidze p. t.: Friese znajduje si np.

wasnorcznie przez Stanisawa Augusta zrobiony podzia sumy 50.000 du-

katów na dzie 1 stycznia 1796 r. Stasiowi Grabowskiemu 24.000) i in-

nym; potem bez daty podzia 67.000 dukatów oficyalistom, np. Kickiemu

30.000, Kónigsfelsowi komendantowi Departamentu Paziów 5.000, Rysowi

4.000 i t. d. z dodatkiem: „Mais que cela reste entre Yous l Friese) et moi

sans exception, que le secret reste sacre.
8

**) Inrentarium des Nachlasses des hóchstseligen Kónigs von Pohlen

Majestat Stanislaus Augustus etc.
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funduszów z Polski wycign, ile unieruchomi dla ubawienia

oka, dla zbytkownego a niewczesnego przepychu, ile zmarno-

Przytaczamy gówne pozycye:

Titulus I. An unbeweglichen Giitern (Ujazdów
v. Jazdów 38 Huben, 26 Morgen, sammt a-
zienki u. Pcice Kaufs-Pretium 1,000.000 Q.,

die Fabriue des Palais azienki 2,208.849,

die Plantierungen 224.373, nach aber den ab-

gegangen Theilen der Giither Pcice 100.000,

des Palais azienki 200,000, des Palais Uja-

zdów, welches zu den Casernen iibergeben

worden mit 200,000 u. der auf dessen Fa-

briue u. Plantierungen wie oben und dage-

gen mit Hinzufiigung des Theils, namlich der

Hiilfte des Kaufspretiums von Belweder mit

109.000 betragt das Kaufpretium 709.000; die

Gebaude Rozdroa, Koszyki, Auberge 333,000,

Territorium Belweder 109.000, azienki
2,834.400, Hauser u. Platze Postgebaude

N. 421, Muntze, Hrvnie\vitzches Haus, The-

ater 1,810.000) .

Tit. II. In Activis u. ausstehenden Forderungen.

Tit. III. An baarem Gelde

Tit. IV. An goldenen, silbernen, u. and. Me-

daillen u. seltenen Miinzen

Tit. V. An Juwelen u. Kleinodien

Tit. VI. An Uhren
Tit. VII An Gold u. Silber-Geschirr ....
Tit. VIII. An Porcellain

Tit. IX. An Glasern, Spiegeln, Kronleuchtern,

Lampen, Laternen

Tit. X. An Zinn, Kupfer, Metali, Messing,

Blech, Eisen, Bley

Tit. XI. An Leinenzeug u. Betten

Tit. XII. An Meubles u. Hausgerathen. . . .

Tit. XIII. An Kleidungstiicken

Tit. XIV. An Wagen u. Geschirr ohne Taxe .

Tit. XV. An Pferden

Tit XVI. An allerhand Vorrath zum Gebrauch.

Tit. XVII. An Gerathschaften von Bronze. . .

Tit. XVIII. An Gemahlden, Zeichnungen, Ku-

pferstichen u. mathematischen Instrumenten

Tit. XIX. An Buchern u. Manuscripten . . .

Tit. XX. An Briefschaften u. Documenten. . .

Tit. XXII. (sic) An Sachen von Marmor gear-

beitet

Tit. XXIII. An Sachen von Stein gearbeitet . .

Duk. FI.

599.393
vacat
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wa na fajerwerki, metresy, jak nieogldnym by w datkach,

jak nieopatrznym w zaciganiu dugów: przekonaliby si, e

Tit. XXIV. An Sachen von Gips gearbeitet .

Tit. XXV. An Sachen von Thon, Leim, Erde .

Tit. XXVI. An theatralischen Decoracionen ohne
Taxe

Tit. XXVII. An Orangen, Citronen u. a. Ge-

wachsen
Tit. XXVIII. An Miinzengeratschaften ohne Taxe
Tit. XXIX. An Baumaterialen

Tit. XXX. An verschiedenen Sachen in Gard
Meubles

Summa summarum

Hier von geht ab:

Tit. XXXI. An Passivis und Schulden sowie
solche von dem Herrn Grafen v. Kicki ais

Plenipotenten notificirt worden jedoch von mir
noch nicht eingeraumt werden und daher noch
naher verificirt werden miissen

(podp.) Fiist Joseph Poniatowski.

Podana w tytule XXXI ostatnia lista wierzycieli obejmuje

nastpne nazwiska i sumy:

Czer. zl.

Xiciu Stanisawowi Poniatowskiemu .... 100.000

Hr. Mniszchowi 60.000

Hr. Kickiemu 30.000

Vicompte Delpon 20.000

Von Meisner 20.000

Ryxowi za teatr z przylegociami 55.000

Gorzeskiemu jeneraowi 23.000

Berneau 15.000

Badeniemu 5.000

Bacciarellemu 25.000

Bergen w Petersburgu 5.000

Watson 1.500
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najwiksze skarby nie uchroniyby go od ruiny i ndzy na-

wet na tronie rosyjskim przy nieograniczonej wadzy, przy

wolnem rozrzdzaniu wszystkimi zasobami pastwa. Cik
win tego marnotrawcy agodzi nieco pami hojnoci jego

na poyteczne dla kraju przedsiwzicia, przemys, owiai
i sztuk narodow. adne wszake wzgldy i zasugi nie mo-

g zmy Stanisawowi Augustowi tej plamy z czoa, e wszel-

k podo, jakiej od niego wrogowie kraju zadali, speni,

a za wszelki swój czyn haniebny wzi od nich pienidze.

Za bilety wystawione przez Kickiego:

Krasowski 1.500

Pieniek 1.000

Haumann 1.000

Niewieciski 1.500

Szymanowski 1.000

Kiciski 1.100 FI. 16

Falcki 655 10

Labarouillere 350

Fock 1.500

Pczkowski 1.000

Bracia Baczankiewicz 600

Siarczyski 741

Marival bez oznaczenia sumy Duk. zp.

Sartorius liwerant bez oznaczenia sum}'.

Krupiski 540

Segebarth 12.000

Axamito\vski 200

Zalego subie od listopada 1797 roku do

mierci.
,

Suma sumarum. . 401.197 8



D Z I A fc II.

Skarby Rzeczypospolitej: Koronny i Litewski.

65. P. Rossman dopatrzy podobiestwa w roz-

woju budetu polskiego z rozwojem budetu Anglii, a profe-

sor Dr. Biliski, podzielajc to zdanie, utrzymuje, i in-

stytucye budetowe europejskie pochodz z Polski i Anglii,

gdzie te jedynie w dawnej zachoway si czystoci *). Pod-

staw tego podobiestwa jest podzia budetu na dwie czci:

sta, konsolidowan, od sejmów niezalen, i niesta, niby

budet okolicznociowy, nad którym baczn kontrol rozci-

gay deputacye sejmowe rewizyjne. Podzia taki zosta osta-

tecznie usankcyonowany dopiero przez konstytucy sejmow
z roku 1717, która oznaczya sta pac regimentom i cho-

rgwiom podug tabeli, rozoonej na pojedyncze wojewódz-

twa i ziemie, a trwa tylko do roku 1775, kiedy wprowadzo-

ny by nowy system podatkowy.

Jak daleko siga mogo to zaszczytne podobiestwo

skarbowoci polskiej do budetów najpierwszej dzi potgi

*) Rossman: Rys hisoryczny budetu w Polsce. Ekonomista 1865

I, str. 21. Dr. L. Biliski: System Nauki Skarbowej. Lwów 1876 roku,

str. 407.
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finansowej wiata? o tern zasadnego zdania objawi nie je-

stem w stanie ze wzgldu na niedostateczno wiedzy mojej

co do historyi finansowej obu porównywanych krajów. Zwa-

ywszy jednak, e pisarze finansici znajduj we Francyi

pierwszy zawizek budetu francuzkiego dopiero w sawnem
sprawozdaniu Neckera zr. 1781 (Compte rendu au Roi),

e w innych krajach Europy budety powstaj dopiero w XIX

wieku, e jawno i kontrola sejmowa co do obrotu fundu-

szów skarbowych datuje si w Polsce od poowy XVI wieku:

mona, zdaje si, przyzna Polsce wysokie stanowisko w hi-

storyi zasad przewodnich gospodarstwa skarbowego.

Inne wszake domysy nasun si nam, skoro zajrzymy

do skrzy podskarbiego i zapyta zechcemy o tre skarbo-

woci, o zawarto realn, o zasoby pienine skarbu.

Dopóki wystarczao gospodarstwo redniowieczne, gdzie

wojsko, administracya, sdownictwo otrzymywao pace w zie-

mi, jej produktach i bydle lub futrach, dopóty rzd i królo-

wie syn z zamonoci i potrzebom pastwa sprosta mog
bez adnych prawie staych podatków. Dwa grosze od anu,

zastrzeone ugod koszyck 1374 roku, jako znak podda-

stwa szlachty królowi, wystarczaj nawet na pomp dworsk.

Ale gdy od XVI wieku rozwija si zaczo gospodarstwo

pienine w caej Europie, skarb popada z kadym niemal

rokiem w coraz wiksze kopoty. Nie mamy jeszcze opraco-

wanego w caoci obrazu finansów dawnej Polski, moemy
wic wycign powierzchowne tylko wnioski z lunych cyfr

i rachunków; z tego wszake, comy pobienie ogldali, do-

myla si wolno, i od czasów Zygmuntowskich rzadko

obywa si skarb bez deficytu, rzadko prawdziw móg si

pochlubi zamonoci. Za Zygmunta I, w badanym przez

ksicia Lubomirskiego okresie, dochody roczne wynosi} 7 mniej

wicej okoo 100.000 zp. ówczesnych, których warto po-

dug cen yta z roku 1868 odpowiada U 1
', milionom zotych

dzisiejszych; suma ta nie wystarczaa czstokro na wydatki

i deficyt by pokrywany przez bogatego kupca krakowskiego
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Seweryna Bonera*). Zygmunt August musia zacign zna-

czne dugi, np. 500.000 zip. w roku 1565; na pokrycie tych

dugów oraz na potrzeby wojenne sejmy uchwalay wpraw-

dzie hojne podatki, ale te nie zawsze szy do podskarbiego;

poborcy mieli obowizek rachowa si wprost z sejmikami

i deputacy sejmow, a pienidze skadali czasem w zam-

kach gównych województw **). Za Stefana Batorego, we-

dug oblicze prof. P a w i s k i e g o, redni dochód skarbu

pospolitego w Koronie wynosi 500 do 530 tysicy, w Litwie

103.000, a doliczajc kwart, czyli skarb Rawski, w ogólnej

sumie 725.000 zip., wedug naszego za mniemania 835.000

zp. przy wartoci owoczesnego zotego równej 150 dzisiej-

szym czyli 107,750.000 zp. dzisiejszych ***). Sumy bardzo

skromne jak na mocarstwo potne i kwitnce!

Bo te skarb owoczesny mia zawsze jeszcze niewielkie

potrzeb)'. Podskarbiowie w rachunkach swoich mieszcz tyl-

ko wydatki na ^ludzie suebne", na wojsko zacine, na o-
nierzy kwarcianych, na bro i prochy, na podatki tatarskie

i utrzymanie posów wschodnich, lub wyprawienie poselstw

do Tatar, do Turek, do Moskwy oraz pewn sumk na po-

sów ziemskich w sejmie. Gówn te pozycy dochodow
stanowi kwarta. Przy takiem gospodarstwie pastwowem nie

byo rzecz niemoliw prowadzi wielkie sprawy polityczne,

spuszczajc si na dorane przez sejm uchwalane pobór}', do-

póki szlachta nie zatracia ducha ofiarnoci. Wszake i w XVI

wieku brak funduszów utrudnia królom wykonanie najwa-

niejszych zada, a podskarbiowie, hetmani, nawet rotmistrze

*) Xi J. T. L. Trzy rozdzia}- ze skarbowoci str. 24, 27,

92, 93.

Vol. Leg. II, f. 699, str. 55; uniwersa poborowy 1564. Ibidem

f. 668, 699, str. 41, taki uniwersa 1565. Ibid. f. 717, str. 64.

***) Pawiski 1. cit. str. 206, 469. T. Korzon, recenzya Skar-

bowoci w Tygodniku Ilustrowanym 1S81 X. 283, str. 347.
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niejednokrotnie wasn musieli nadstarcza kieszeni, dopóki

chcieli i potrzeb tego rozumieli.

Nie posiadamy zebranych w cao rachunków skarbo-

wych za panowania Zygmuta III; w dwuleciu 1603— 1604 r.

podskarbi wykaza dochodów: z Korony 1,063.492 zip., czyli

w stosunku do Stanisawowskich czasów, podug ewaluacyi

Czackiego, okoo 9,400.000 zp., z 1706 roku (a wic po

531.746 zp. równych 4,750.000 z. Stanisawa Augusta, majc
na wzgldzie wag srebra lecz nie warto w stosunku do

cen); wydatki za byy mniejsze o 47.911 zip. *). W roku

1611 rachunek z poborów 1609, 1610, kwarty 1610 i 1611

z doliczeniem zalegoci z lat: 1601, 1603 i 1607 wynosi

844.300 z., tak, e na koszta wojny moskiewskiej skarb mu-

sia dopoyczy 580.502 z. i tym tylko sposobem zdoa po-

kry bez deficytu wszystkie wydatki w sumie 1,424.803

zp. **).

W epoce wojen kozackich z 1648 i 1649 roku wydatki

dwuletnie wyniosy 5,979.970 z. (równe 16,611.028 z. Sta-

nisawowskich z 1766 roku) a dochody tylko 5,934.446 zp.

Pozornie najwiksze ze znanych nam cyfr XVII wieku pocho-

dz z dwulecia 1659— 1661. Dochody z tego dwulecia wy-

nosz 7,034.237 z. Wszake warte one s tylko 19,539.547

zt. Stanisawowskich z roku 1766 (a wic po 3,517.1 18 ,

/ 2 zl..

okoo 10 milionów Stanisawowskich na rok podug wagi sre-

bra w ewaluacyi Czackiego. ***).

") Ksiga Nr. 36.

**) Ksiga Nr. 40. Ceny w owej epoce, mianowicie w roku 1609

byty nastpujce: kopa czyli masa zboa na Rusi i Woyniu (a wic w y-

znej miejscowoci) pszenicy gr. 20, yta gr. 16, owsa gr. 4, siana wóz gr. 3;

na Ukrainie trzecinnik pszenic}- z. I, yta gr. 20, owsa gr. 6, baran gr. 10,

skór wróci; wieprz karmny z. 2, niekarmny z. 1, g groszy 1 i pó,

kur kokosz gr. 1, masa garniec, w którym bywa 24 kwart, z. 1 gr. 10,

ser tworzydowy gr. 1. Vol. leg. II, f. 1704, str. 482.

"

"
*

) Ksiga Nr. 47 i 49.
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Najbardziej zapewne zdumiewajcym jest rachunek ko-

ronny ze sawnego dwulecia 1683 — 1685, kiedy miaa miej-

sce wyprawa wiedeska Jana III Sobieskiego. Dochód dwu-

letni w tym okresie wyniós zaledwie 2,291.697 zt., a w tej

cyfrze mieszcz si 382.761 z., wypacone przez papiea In-

nocentego XI, oraz 800.000 „z pienidzy Cesarza Imci Chrze-

ciaskiego in subsidium teje wojny tureckiej". Wydatki

wyniosy znacznie wiksz sum 2,673.550 z. czyli 3,653.851

zt. Stanisawowskich z roku 1766 *). Któby przypuszcza,

e wyprawa tak trudna i wana dokonan bya z tak mae-

mi zasobami skarbowemi? A jednak z tych skromnych zaso-

bów pokryte byy koszta utrzymania w polu najsawniejszej

armii polskiej, z gwardy królewsk, artylery koronn, woj-

skiem „zaporohowskiem", urzdami kapitastwa wojskowego,

pisarstwa polnego, stranikostwa koronnego i wojskowego.

Nadto mieszcz si w wydatkach znaczne sumy na posel-

stwa do Holandyi i Anglii, Hiszpanii i Portugalii, Wiednia,

Persyi i t. p.

Przytoczone tu cyfry stosuj si do skarbu koronnego.

Nie znamy odpowiednich rachunków skarbu W. X. Litew-

skiego; wnioskujc wszake ze znanych nam rachunków pó-

niejszych, domylamy si, e dochody Litwy stanowiy mniej

wicej okoo trzeciej czci dochodów koronnych.

Nadmieni przytem musimy, e ewaluacya Czackiego,

oparta wycznie na iloci srebra w monetach zawartej, nie

wystarcza do ocenienia rzetelnej wartoci cyfr z XVII wieku,

poniewa cena srebra samego wci si znia. Niezbdnem

jest porównanie cen rónych przedmiotów, a szczególnie y-
ta, lecz uczyni tego nie jestemy w stanie. Domylamy si

tylko, e lubo cyfry z wieku XVII zdaj si by wikszemi

ni w wieku XVI, warto ich rzeczywista jest mniejsza sku-

tkiem wzrostu cen na wszelkie produkta, czyli w skutek zni-

enia si ceny srebra.

*) Ksiga Nr.
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Porównywajc Polsk z pierwszorzdnemi pastwami
Europy, przekonywamy si, e te ju w kocu XVII w. roz-

rzdzay znacznie wikszymi funduszami. Tak, Anglia przy

ludnoci 5 milionowej dostarczya skarbowi w spokojnym 1685

roku 1,400.000 funtów sterlingów, czyli najmniej 55.600.000

zp. podug stopy pieninej Stanisawa Augusta, w czasach

za wojennych, pod berem Wilhelma III (1689 — 1702) par-

lament uchwala podatki nadzwyczajne, czstokro w kwocie

1 i pó miliona funtów i zezwala na poyczki, które ku ko-
cowi tego okresu dosigy ogromnej sumy 15,730.439 funtów

sterlingów, czyli 624.482.000 zp. Stanisawa Augusta *). Ce-

sarz niemiecko-rzymski miewa z kocem XVII wieku okoo
12 milionów guldenów dochodu rocznego **). Jeszcze ubo-

szym wyda si nam skarb Rzeczypospolitej w porównaniu ze

skarbem francuzkim, który ju w roku 1610, dziki umiejt-

nej i oszczdnej administracyi Sully'ego, posiada 26 milionów

liwrów w dochodach zwyczajnych i 13 milionów w nadzwy-

czajnych; spóczesny za Sobieskiemu Ludwik XIV wydawa
zwykle po 187 milionów, a w latach wojennych a po 221

milionów liwrów (663 mil. zp.) — prawda, e nad mono,
bo pozostawi dugu 2,600.000.000 liwrów (a 28 z grzywny

koloskiej), czyli okoo 7,8 miliarda zp. z epoki Stanisawa

Augusta. O takim dugu podskarbi polski oczywicie nie

mógby ani pomyle. Nawet wasal polski „wielki elektor

Brandenburski, Fryderyk Wilhelm II mia w 1689 r. 1,100.000

reichstalarów czyli 6, 6 milonów zp. dochodu ***).

*) Th. B. Macaulay: History of England, Tauchnitz edition I,

284, VII, 299,. 300; Frederick Martin, The Statesman*s Year Book 1875,

London. Macmilan p. 223.

**) Arneth: Prinz Eugen von Savoyen 1858. Wien I, 189.

***) Dr. M. Philippson: Heinrich IV und Philipp III Berlin.

Duncker: II, 330. Voltaire: Siecle de Louis XIV, Oeuvres 1785, tome

XXI, p. 234. Arneth: Prinz Eugen von Savoyen 1858. Wien III, 96 i l,

189; Droysen: Geschichte der preussischen Politik 2-te Aufiage. Leipzig.

Friedrich I, str. 5.
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W XVIII wieku rónice te uwydatniy si jeszcze ja-

skrawiej. Europa zachodnia doskonalia swoje machiny rz-

dowe, Polska za smutnych czasów saskich wyprodukowaa

synn anarchi; tam fundusze skarbowe wzrastaj potnie,

tu malej prawie do nicoci. We Francyi np. w poowie

XVIII wieku w latach 1746— 1749 dochody byy obliczane

na 334,898.000 do 379,020.000 liwrów, a wic zdwoiy si

prawie w stosuku do zwyczajnych a tak wielkich dochodów

Ludwika XIV; potem wzrastajc wci z równ szybkoci,

budet pastwowy przed wielk rewolucy, w roku 1785, do-

szed do 500 milionów oprócz administracyi prowincyonalnej

(41 mil.), dochodów pobieranych przez duchowiestwo 1 149

mil.), opat sdowych (29 mil.), stempli (37 mil.). Doliczyw-

szy ca dziedziców, czynsze, rent}' i warto robót, S y b e 1

obliczy ciar dwigany przez naród francuzki na 880 milio-

nów liwrów rocznie *). Austrya ku poowie XVIII wieku

równie podwoia sum dochodów skarbowych do 24 milio-

nów guldenów, a w roku 1770 bilans krajów Maryi Teresy

wykazywa 90,398.156 guldenów dochodów i 83,544.039 gul-

denów wydatków. W cigu za wojny siedmioletniej zaci-

gnito dugów na 230.000.000 guldenów. W Rosyi w roku

1769 liczono 17 mil., a w 1773 r. 23, 6 mil. rubli, czyli 108

i 149 zp. i t. p. **). Wcale inaczej dziao si w Polsce. Ra-

chunki, zoone przez podskarbiego H. Lubomirskiego Augu-

stowi II w 1701 roku z poprzedniego dwulecia, wykazuj do-

chód ogólny (z percepty i prowentów Rzeczypospolitej ordy-

naryjnych) w sumie 2,713.109 z., z którego na oszczdno
pozostao 20.804 zp., ostatnie za sprawozdanie finansowe

Biisching: Magazin tom XII, str. 233 i nast. Sybel: Geschich-

te der Revolutionszeit 3-te Auflage 1865; Dusseldorf I, 36—37.

**) Biisching: Magazin tom XVII: Landschaftlicher Contributions-

Ertrag von den gesammten k. k. deutschen Erblanden, summarische Anzei-

ge. Arneth: Maria Theresia und der siebenjahrige Krieg 1875, Wien II,

254—8. Co.TOBbeB-: IIcTopia Poccin; XXIX, 212 i XXVII, 201 rozmowa

Frvdervka II z Saldernem 8 5 1767 roku .
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z tego okresu, zoone przez podskarbiego w. k. Karola Odro

wa nr. Sedlnickiego Augustowi III i Stanom Rzeczypospoli-

tej na walnym sejmie warszawskim 1 748 roku (zerwanym

i dlatego w Yoluminach niezapisanym), wykazuje dochód dwu-

letni w cyfrze 1,792.769 zip. z oszczdnoci na wydatkach

w kwocie 77.074 zlt. *). Wypada wic na rok 896.389 1

.

zlt., nie cay milion na Koron! Wprawdzie jestto rachunek

tylko z wydatków i dochodów nadzwyczajnych, poniewa od

czasu smutnej pamici sejmu 1717 roku wojsko miao zape-

nion sobie „punktualn pac", czyli budet stay normalny,,

w sumie 3,940.477 zp. dla Korony i 2,046.000 dla Litwy

(wraz z hybern). Nadto od poowy XVII wieku miao je-

szcze wojsko 1,014.000 zotych hyberny z Korony na lee

zimowe. Pac t wybierao samo wojsko z województw,

ziem, ekonomij, miast i miasteczek za asygnacyami, wy-

danemi od podskarbiego przez swoich deputatów, a niedo-

bory i wszelkie spory podlegay sdowi Trybunau Skarbo-

wego **).

*) Sumaryusz Rachunków Generalnych Skarbowych etc. pro die

10 Octobris zoony etc. w plice 119 dziau II (druk), Rachunki Generalne

Sejmowe. 174S, ksiga <S.">.

**) Vol. Leg. VI f. 336—337, str. 169, tit. Repartycya Wojska Koron-

nego (sum póroczn rozmnoylimy przez 2), f. 381, str. 196, f. 279 sqq,

str. 137 nast. tit. Regulamen punktualnej pacy etc. Hyberna obliczona po-

dug Vol. Leg. V. f. 710, str. 346 z potrceniem jednorazowych dodatków.

W rachunkach sejmowych 177T> roku (ksiga
s
Nr. 92 Dochody I), pozycye

te róni si troch, mianowicie: pogówne figuruje w sumie 3,
c.>24.000, hy-

berna 1,063.939 gr. 3. Mamy w rku jeden kwit, wydany przez deputata

wojskowego jakiemu kontrybuentowi, wacicielowi czy dzierawcy Krze-

pic, dobrze zachowany, czytelnie drukowany z wypelnionemi rkopimien-

nie sum i dat. Brzmi w tych wyrazach: „Odda pogównego Rath Pi-
dziesit drug, a pac póroczn, zaczynajc si die 15 Septembris sum
nalec zotych czterdzieci jeden gr. dziesi. Dico f. 41 gr. 10 Regimen-

towi pieszemu Buawy Wielkiej , Koronney, dyspartyment swoy majcemu,,

czego quietatur. Dziao si Die 9 Mensis 8bris w Krakowie Anno Domini

74-3 J. Ostrowski Porucznik".
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Przypuszczamy, e wszystkie chorgwie, szczegóow ta-

bel 1717 roku objte, utrzymyway si za Augusta III, oraz

e podfug teje tabeli wszystkie województwa, ziemie, miasta

skaday wci ow „punktualn pac" pomimo powszechne-

go bezrzdu; wic doliczajc do wykazanej w rachunkach

Skarbu Koronnego sumy jeszcze 3,940.477 i 1,014.000 hyber

ny, otrzymamy cakowit sum budetow 5,850.866 zp., na

Koron i okoo 2 i pó milionów na Litw (przypuszczajc

znów, e Skarb Lit. mia nadzwyczajnych wydatków okoo
500.000) czyli razem mao co wicej nad:

Nr. 151.

8 milionów zotych polskich rocznie.

Jestto suma niesychanie maa w porównaniu z docho-

dami innj^ch pastw europejskich, tak np. z rachunkiem spó-

czesnym francuzkim z r. 1748 stanowi zaledwo cz 1

/n .

Byaby ta suma nawet niemoliw, nie do pojcia,,

gdyby Polska rzdzia si instytucyami francuzkiemi, gdyby
nie miaa swoich, wielce rónych od Zachodu, wcale orygi-

nalnych urzdze. Cay jej ustrój pastwowy i spoeczny

gruntowa si na zasadzie decentralizacyi, doprowadzonej do

najdalszych kraców, dalej ni w Anglii. Z tego powodu

obliczenie rzeczywistego obrotu funduszów pastwowych w Pol-

sce jest niezmiernie trudne, nawet w slabem przyblieniu,

a dokadne porównanie z Franc}', krajem urobionej od da-

wna centralizacyi jest niemoliwe, bo musiaoby uwzgldni
i rónic zasobów, i rónic zasady przewodniczcej w gospo-

darstwie pastwowem. Uderzaj nas jednak przy pobienym
przegldzie nastpne rysy: 1) podskarbiowie polscy nie po-

trzebowali opaca co roku po 100 milionów zotych (63,865.722

liwrów) procentu wierzycielom od dugów skarbowych, obli-

czonych w poowie XVIII w., bodaj jeszcze nie zupenie

szczerze na 1,677.276.420 liwrów czyli 2,680.000.000 zp. 2)

nie wydawali po 25 mil., a czasem (jak w r. 1751) i 68-
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mil. liwrów *) czyli 40— 108 mil. zip. na utrzymanie króla,

który w Polsce posiada, jak wiemy, skarb wasny, 3) nie

znali wydatków na marynark i kolonie (34., mil. liwrów), bo

Polska posugiwaa si w owym czasie tylko okrtami Gdaska,
a sprzedawaa tylko produkty wasnej gleby, 4) nie troszczyli

si o pensye dla sdownictwa (372 rnil. liwrów we Francy i),

poniewa wszystkie sdy polskie, nie wyjmujc Trybunaów
gównych utrzymj^way si ze „skrzynki" czyli opat, uiszcza-

nych za decyzye, wyroki, akta proceduralne przez strony.

a nawet pisarze, podpiskowie, pachokowie, jednem sowem
kancelarye, urzdnicy, subalterni i suba policyjna nic ze

skarbu Rzeczypospolitej nie pobierali, 5) nie potrzebne byy
te fundusze na opat urzdów dworskich ministrów i ca-

ej administracyi (z 15 mil. liwrów). Chcc tedy porówny-

wa dwa budety, naleaoby te wszystkie pozycye potrci

z dochodów korony francuzkiej, albo doda je do budetu

polskiego, a chcc szuka porównania z budetami dzisiej-

szemi, trzebaby jeszcze doliczy: 6) koszt utrzymania ca-

ego ministeryum owiecenia z caym aparatem szkolnym,

gdy w Polsce, podobnie jak we Francyi, sprawy wychowa-

nia byy zaatwiane przez duchowiestwo, albo przez instytu-

cye samoistne, z dawien dawna uposaone, jak np. Akademia

Krakowska.

Uregulowanie tych wszystkich rachunków przechodzi

zakres naszej wiedzy, a podobno niemoliwem bdzie i dla in-

nych badaczy. Z lunych wszake wskazówek, jakie nas do

szy, wnosi wypada, i instytucye Rzeczypospolitej, nie objte

sprawozdaniami podskarbich, nie utrzymyway si darmo,

a nawet nie byy taniemi. Nikt zapewne nie dowie si, ile

opacay strony sdziom, pisarzom, rejentom i mecenasom, ale

wiemy, e sdy byy bardzo liczne (§. 82), e duo ludzi

przy nich si ywio, e procedura cywilna bya kosztowna,

*) Taine: Les Origines de la France contemporaine. T. I, L'ancien

regime 1876, str. 105.
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czstokro rujnujca. Policya, prócz marszakowskiej w re-

zydencyi króla nie istniaa prawie, ale szkody ponoszone z tegc

powodu przez kraj niewtpliwie przewyszay koszt, jakiby

ponie wypado na jej utrzymanie. Sdownictwo kryminalne

starociskie byo tak dla kraju kosztownem, jak nigdzie

i nigdy zapewne, oprócz bowiem taxy, pobieranej przez gród,

starostowie, którzy zreszt sami nigdy nie sdzili i podsd-

kami si wyrczali, posiadali przecie ogromne dobra w tak

zwanych królewszczyznach. Dochód ogólny z królewszczyzn

przed pierwszym rozbiorem by szacowany przez Stanisawa

Augusta na 12 milionów, w r. 1788 w uszczuplonym kraju

na 10Va milionów, w rzeczywistoci musia by przynajmniej

dwakro wikszy nawet przy niedbaem gospodarowaniu *).

Wprawdzie do królewszczyzn zaliczay si dzierawy, wójtostwa,

soectwa, lenictwa, lemastwa; ale starostwa grodowe sta-

nowiy zapewne wiksz cz obszaru, skaday si z dóbr

wielkich: wic stanowiy hojne uposaenie dla sdownictwa

karnego, czyli raczej dla dygnitarzy, którzy sd grodowy

mianowali i w czci utrzymywali. Za swe niezbyt poy-
teczne, a pod wieloma wzgldami zgubne dla kraju usugi

dygnitarze ci pobierali z pewnoci wicej, ni wynosi cay
budet (stay i niestay) Rzeczypospoliiej. Wojewoda wileski

np. mia blizko 100.000 zp. rocznej intrat}r z ekonomii wi-

leskiej **). Zarzd skarbowy suji: te nie darmo. Chocia

podskarbi wielki dopiero w r. 1736 otrzyma pensy sut

(120.000 zp.), jednake ten urzd od dawna ju uchodzi za

bardzo zyskowny. Zyski pyny naturalnie z mtnych ró-

de, z niesumiennych kontraktów o dzieraw ce i czopowego,

z faszywych rachunków. Powiadano, e podskarbiowie by-

wali niejednokrotnie sprawcami zrywania sejmów dla uniknie-

nia rewizyi swoich sprawozda przez deputacye, e Bogusaw

*) Usprawiedliwienie tego rachunku podamy niej.

**) Pamitniki Matuszewicza wydal Pawiski 1876. Warszawa.

IV, 290.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T- III. 8
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Leszczyski, w poowie XVII wieku urzdujcy, uj ca izb

poselsk juto pienidzmi, ju prezentami, a gdy pomimo tego

da si sysze przy zatwierdzeniu kwitu glos: „nie masz

zgody"! oburzony podskarbi zawoa: „A który to tam taki

syn, com mu nie da"? Dla uzupenienia efektu opowiadajcy

t anegdot autor dodaje, e „ów kontradycent nie pokaza

si, bo by wzi i by na regestrze". Znajduj si te wzmianki

u mówców i pisarzy o „wexowaniu skarbu, sekretnych ze

skarbem obchodach, paluszkowaniu" *). Wierzy takim skan-

dalom na sowo nie radzimy jednak, bo, gdybymy za nic

wayli sumienie kilkuset ludzi, musimy przecie mie na pa-

mici, e na kadym sejmie zasiadaa spora liczba ludzi za

monych i magnatów, których podskarbi nie byby w stanie

przekupi bodaj najwikszemi zyskami z dwuletniej admini-

stracyi szczupego skarbu. Owszem napotykalimy dowody

wcale skrupulatnych rewizyj; tak, w rachunkach z r. 1685

znajdujemy wypisany przez deputacy sejmow dugi szereg

pozycyj faszywych: sum, wypaconych niby na chorgwie,

„które nie byy i nie s w obozie", sum 14.404 zip. uta-

jon, od podskarbiego Morsztyna nalen **). atwiej byo
sejm zerwa w epoce rozpasanego panowania liberum veto:

nie wiadomo mi wszake, czy istniej pewne dowody prze-

ciw podskarbim i którym mianowicie? Zastrzegajc si prze-

ciwko przesadzie, nie przeczymy atoli i nie wtpimy nawet,

e fundusze skarbowe najczciej byy le i niesumiennie

administrowane. Do takiego twierdzenia wystarcza ju wia-

dectwo uczciwego senatora, e za czasów saskich jeden tylko

Moszyski, syn nieprawy Augusta II i ojciec niejednokrotnie

powoywanego Fryderyka, zasuy sobie na opini czo-

wieka rzetelnego, bo pierwszy owiadczy si dobrowolnie

przed sejmem, e bdzie zdawa rachunki nie ryczatowe.

*) Jabonowski: Skrupu bez skrupuu w Polsce etc. wydanie

Turowskiego 1858, Kraków str. 21, 23.

**) Ksiga 68 Rachunków sejmowych.
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ale „ex asse" t. j. z kadego grosza, z kadej pozycyi *).

Jemu to zreszt konstytucya 1736 r. wyznaczya pensy

roczn 120.000 zi. Przeciwko nastpcy jego, Karolowi Odro-

wowi Sedlnickiemu powstay wielkie haasy na sejmie 1748

e „z tak wielu ce i komór ldowych tak mao Rzpltej im-

portuje, ile gdy przy spokojnych in Regno et extra Regnum

czasach handle nie kwitn". Ale pomidzy posami ziemskim

znajdowali si tacy, którzy pobierali pensy ze skarbu niby

za egzaminowanie (kontrolowanie) superintendentów i pisarzy;

wic wystpowali w obronie Sedlnickiego, który rozdawa

wicej, ni 100.000 tynfów rocznie na podobne pensy, „czego

przed nim inni podskarbiowie nie czynili" **). Subalterni skar-

bowi, czyli tak zwani oficyalici, jak np. exaktorowie, pisarze

komorni sami sobie potrcali tantiem z pobranych opat

i skadali do skarbu dochód czysty, biuro za podskarbiego

pobierao pensy chyba z jego kieszeni. I o nich dochodz

nas niepochlebne gosy. Za czasów Jana III Grzymutowsk

wytyka „nieznone rkawiczne, na które wicej podobno

contrahentes in privatum daj, nieli Rzeczpospolita bie-

rze"; pisarze Kotowski i Paskowski posiadaj obszerne woci
ksice splendory, krysztaowe wazy***). Opacao si tedy

spoeczestwo subie skarbowej, lubo pozornie skarb nic na

ni nie wydatkowa. Ogldanie za przechowanych akt z koca
XVII w. i z czasów saskich nasuwa domys, e czynnoci

subowe odbyway si niedbale i nieporzdnie. Tak np. „re-

gestr wybierania Accyzy w Gostininie" (z r. 1673) zawiera

pod dniami 1—5 maja po jednym wyrazie: „wziem" i po

kilka zotych; pod d. 11-ym „nie byo co bra"; w niektórych

miesicach znajduje si zaledwo po trzy pozycye. W kajecie

*) Gos Lubomirskiego marszaka w. k. w Dyaryuszu 1776

na sesyi 27 z dnia 7/10, str. 281.

**) Pamitniki Matuszewicza t. I, str. 194.

***) róda dziejowe tom I Krzysztofa Grzymuto wskie-

go Listy i Mowy, wyda Alexander Jabonowski. Warszawa 1876 r.,

str. 116, 119, 115.
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komory Przedbórz, obejmujcym rachunki cel cum subsidio

hybernali (z r. 1717) czytamy takie ogólnikowe opisy: Infi-

delis Berek Abramowicz za wosk, wen, miód borowy za-

paci 9 zi. od koni 4-ch zi. 8; przez cay listopad znajdujemy

samych tylko infideles t. j. ydów, przeprowadzajcych towar

przez granic, i niemoemy si obroni podejrzeniu, e ci ydzi

ofiarowali panu pisarzowi rkawiczne; przypuszczamy nawet.

e pan pisarz nie zawsze dosiadywa na komorze, bo przez

cay grudzie adnych wpywów nie wykaza i zaatwi ra-

chunek lakoniczn zapisk: „Decem ber vacat". Suma kwar-

talna dochodu celnego wynosi tylko 639 z. gr. 6 „dobr

monet", ztd pisarz potrca wasne salarium z. 100, stra-

nikowi konnemu zi. 100, stranikowi piechotnemu z. 100, od

rezydencyi zl. 100, na viales (koszta podróy) gonic kupców

Tarnopolskich zl. 16, a wic pozostao do skarbu tylko z.
141 gr. 23 wedug dziwnej metody odejmowania, praktyko-

wanej przez Jana Antoniego Kdzierskiego, jak opiewa podpis

pisarza *). Gdyby tak miao dzia si na wszystkich komorach,

wnieby naleao, i administracya celna kosztowaa A x

j^ razy

wicej, ni wynosi cay dochód skarbowy Rzeczypospolitej.

Owiecenie i suba religijna uposaone byy te funduszami

kolosalnemi. Szkó, kocioów, klasztorów byo w istocie duo,

wicej, ni dzisiaj w niektórych czciach kraju; pozostay

one po lepszych czasach; zwaywszy jednak, e za Sasów

Polska okryta bya gst chmur ciemnot}' i do gruntownej

dosza demoralizacyi politycznej: wypada zawnioskowa, e
szkoy i kler w XVIII wieku kosztoway Rzeczpospolit zbyt

drogo. Niepatnemi w istocie byy liczne urzdy ziemskie,

ale te nie wielki z nich by poytek, skoro suy}' tylko

do nasycania prónoci i dla parady, a wiadczy przeciwko

nim powszechna anarchia. Sprawdzio si tedy na nich przy-

sowie: jaka paca, taka praca. Policya wiejska i sdownictwo

Te rejestra znajduj si w plikach ."».'
i 79 dziau K. Y. w Ar-

chiwum Skar. Kor.
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nad wocianami byo w}rkonywane przez dwory, bez kosztu

dla pastwa, ale cen niewoli ludu. Sejmikowanie, a szcze-

gólnie pobyt w Warszawie ,lub Grodnie podczas sejmów

naraa szlacht na wydatki, a prócz kwater, wyznaczonych

przez marszaka, nie pacono ju oddawna dyet, ale te po-

sowie i senatorowie po wikszej czci wynagradzali sobie

ten uszczerbek jurgeltami wodzcych rej magnatów, a cza-

sem nawet odem obcych ambasadorów i ministrów.

Oszacowa tych wszystkich kosztów, jakie ponosi na-

ród po za obrbem rachuby budetowej, nie potrafimy; wic
przy porównaniu budetów polskiego z francuzkim poprzesta-

niemy na zestawieniu W3rdatków na wojsko. Otó, oprócz

marynarki i kolonii (34, s mil.) sama armia ldowa kosztowaa

okoo 100 milionów liwrów czyli 160 mil. zp.; w r. 1746 fi-

guruje suma prawie podwójna 186 mil. liwrów skutkiem wojny.

Jake maluczkim wyda si musi cay 8-milionowy dochód

obu skarbów Rzeczypospolitej ! Arytmetycznie mona za-

pewne okreli stosunek jako 7205 CZY 'Aoj CZY Vóo budetu

francuzkiego, ale w rachubie politycznej budet polski musi

by uwaany za aden, za zero. Bo siy zbrojne Francyi

wynosiy w r. 1743 w wojskach ldowych 281.699 gów,
w marynarce 185.644, czyli razem 467.6+4 ludzi, w Polsce

za od r. 1717 staa paca obliczon bya na 24.000 gów,
ale i te kadry nie wypeniay si, brakowao bowiem zwykle

gemeinów (szeregowych). Dawniej istniaa i w Polsce armia

powana; za Sobieskiego uchwalono raz 80.000 z Korony

i 20.000 z Litwy; ale opata odu stanowia zawsze jedn z naj-

oplakaszych stron gospodarstwa finansowego Polski, Gdy po

uchybieniu kilku terminów sejm uchwali spónion zapat, wy-

sadzeni przeze komisarze formowali rozkad poboru na woje-

wództwa i ziemie, a nastpnie deputaci od kadej chorgwi sami

wybieraliod „jedc po caej Polszcz z asygnacyporutowan
w drobne ksy". Ale byway niejednokrotne wypadki, e wojsko

doczeka si uchway sejmowej nie mogo; wtedy wizao si

w konfederacye, rzucao si na dobra królewskie, duchowne,

wreszcie na ziemskie i rabowao je po nieprz3rjacielsku, wetujc
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sobie z lichw doznane zawody *). Wanie pod wraeniem jednej

z takich konfederacyi smutnej pamici sejm 1717 r. przyj

skwapliwie projekt biskupa krakowskiego ubieskiego o wy-

znaczeniu pacy „punktualnej", ale tylko na 24.000 wojska.

Posowie sejmu czteroletniego niejednokrotnie nazywali to

zmniejszenie wojska „zwiniciem", gdy w istocie garstka

rozproszonego po obszernym kraju onierza nie moga si

mierzy z armi adnego pastwa europejskiego, skoro Szwe-

cya przy 2 milionowej ludnoci trzymaa pod broni 48.574

gów, prócz rezerwy o 34 tysicach, a nawet maluczka Dania

posiadaa 66.909 gów w armii staej **).

Jeli nie atwo jest nam zrozumie, do jakiego uytku

przeznaczon bya 24- tysiczna armia, to przynajmniej jasn

i niewtpliw bya druga strona projektu biskupa ubie-
skiego—e armia kosztowaa tanio. Najzawzitsi z dzisiej-

szych przeciwników idei pastwowej zadowolniliby si cy-

frami „punktualnej pacy" i caego dochodu skarbów Rze-

czypospolitej. Gdybymy przypucili, e ludno caej Polski

wynosi tylko 10 milionów, to wypadoby ogóem zaledwo

okoo 24 groszy owoczesnych na gow; grosz owoczesny móg
wynosi okoo 5 groszy dzisiejszych, wic ciar podatków

owoczesnych dochodzi móg najwyej do 4 zp. czyli 60-ciu

kopiejek na gow, gdy dzi (raczej w r. 1873) przypada

w Królestwie Kongresowem po rs. 6 kop. 3 t. j. zp. 40 gr. 6

') Bogaty w szczegóy obraz takiej konfederacyi onierskiej z ro-

ku 1661 — 1663, upamitnionej zamordowaniem hetmana polnego Gsiew-

skiego, znajduje si w Ksidze Pamitniczej Medekszy w wydawnictwach

Komisyi Historycznej przy Akad. Umiejtn. w Krakowie Nr. 5.

**) Vol. Leg. VI, f. 336—7 str. 169. Gosy posów np. Jerzma-

nowskiego z dnia 29/1 na sesyi 47 i Wawrzeckiego z dnia 26/1 1789

w Dyar. urzdowym 1788 tom II, cze 1, str. 50, 337, nast. Yol. Leg.

V, fol. 356, str. 177 tit. Ordynacya Woyska. Biisching: Magazin XII, str.

261—3, 355; Coxe: Travels into Poland, Russia und Danmark 1784, Lon-

don. Nichols II, .".48.
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wszelkich opat, a potrcajc gubernialne; okoo 5 rs. (33 zip. *).

Wnoszono zatem do skarbu zaledwo cz dziesit, a najwy-

ej ósm dzisiejszych ciarów pieninych.

Ale jest jeszcze jedna strona w urzdzeniach finanso-

wych Polski rozprzonej, domagajca si surowego potpie-

nia, mianowicie rozkad owych podatków na róne klasy

ludnoci.

W r. 1748 dochody skarbowe Rzeczypospolitej pocho-

dziy: 1) z kwart}' starej, nowej i k w a d r u p 1 i; 2) z p o-

gównego ydowskiego w staej cyfrze pobieranego

po 220 t. rocznie; "3) z cel; 4) ze skadnego winnego.

„Punktualna paca" wojska, czyli budet sta}' pokrywa si:

1) pogów nem chrzeciaskiem ze wszystkich

dóbr i 2) h y b e r n z dóbr królewskich i duchownych, czyli

opat na zimowe lee przeznaczon i pobieran w staej cy-

frze, niezmienionej w cigu stulecia prawie **). Podymne
wprowadzone po raz pierwszy w r. 1629 za Zygmunta III,

znoszone niejednokrotnie skoro gwatowna potrzeba mina,

byo uchwalone w 1717 r. tymczasowo, ale z powodu zry-

wania sejmów przeduyo si i utrzymanem zostao w 1733

oraz 1736, pomimo protestacyi posów litewskich, którzy si

powoywali na obiecane zniesienie tego podatku w r. 1673 ***).

aden z tych podatków nie dotyka szlachty. Ce nie

opacaa wcale, jakomy to zaznaczyli wyej, mówic o han-

dlu; podymne spadao na poddanych, skadne winne na mie-

szczan, poglówne na ydów, a kwarta i hyberna—na królew-

*) Zaski: Statystyka porównawcza Królestwa Polskiego 1876 r.

Warszawa, str. 297, Nr. 102. Czacki podaje na 1717 rok warto zotego

1 zl. gr. 8 w porównaniu do stop}' 1766 roku: zoty za z 1786— 1793 r.

wart 3, 77 dzisiejszych; wypada wic, e zoty 1717 roku wart 4'
rr dzisiej-

szych, lub nieco wicej.

**) Cyfra jej, z maluczk rónic oznaczon bya w konstytucji

1685 roku, a figuruje jeszcze w rachunkach sejmowych 1775 r.

***) Rachunki sejmowe, Ksiga 85. Vol. Leg. VI, f. 592, str. 292,.

f. 674, str. 326.
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szczyzny. Przechowujc z wieków rednich najbardziej ma
teryalne, prostacze pojcie wolnoci, szlachta powoywaa si

wci na sejm 1569 roku, gdy Rzeczpospolita podzielor zo

stal pomidzy ni i króla: król otrzyma na swoje (a wic
i pastwowe?) potrzeby prawo wasnoci nad królewszczyzna-

mi, szlachta wzajemnie prawo niograniczonej wasnoci nad

dobrami ziemskiemi. Za to bezpatnie peni miaa sub
wojskow i bezpatnie sprawowaa wszystkie urzdy. W isto-

cie dawniej, nawet jeszcze w kocu XVII wieku suby te

nie byy czczym wyrazem. Jan III w roku 1685 nakaza

nowej szlachcie, aby stawili poczty usarskie, po koni 3 od

osoby, na koniach dobrych, z rynsztunkiem i ochdóstwem,

z odem i hybern na trzy zupene kampanie pod utrat in-

dygienatów i szlachectwa *). Ale w XVIII wieku nie byo
ju wojska, któreby odu nie pobierao; pospolite ruszenie,

summum robur ac praesidium piersi szlacheckich, figuruje ja

ko czczy frazes w konstytucyach 1712, 1717, 1718, 1724.

1726 roku: wic tylko sejmowanie, sejmikowanie i urzdy

ziemskie miay wynagradza Rzeczypospolitej utrat podatków

z najbardziej intratnej czci jej ziem i z njmoniejszej klasy

jej mieszkaców. Tyle tylko znaczy wtedy szumny frazes,

e szlachta suy krajowi darmo. Kry si pod nim, a nawet

nie kry si, lecz wystpowa z cyniczn otwartoci najgrub-

szy egoizm: na sejmie czteroletnim synowie tego pokolenia

wyznawali, e nic nie pacili, e z mlekiem matki wyssali za-

sad, jako nic dawa nie powinni **).

Nie miemy tedy zaleca owych najtaszych budetów

polskich z epoki Sasów dzisiejszym znawcom nauki skarbo-

*) Vol. Leg. V, fol. 715, str. 348.

**) Gosy Wawrzec kiego posa braslawskiego na sesyi 56 dnia

29 stycznia 1789 roku i Czackiego (Michaai posa czerniechowskiego na

sesyi 67 dnia 26 lutego. (Dyaryusz Seymu Ordynaryjnego w Warszawie

rozpocztego, roku paskiego 1788 — urzdowy, tom 2, cz 1, str. 340

i cz 2, str. 181, 205).
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woci do studyów i podziwiania. Suy one mog chyba za

wyraz rozkadu Rzeczypospolitej i narodu szlacheckiego. Ko-

sztoway drogo, bo si opaciy cakowitem rozprzeniem

machiny rzdowej, a w kocu rozbiorami kraju; dziaay zgu-

bnie, bo przyzwyczaiy urzdników, szczególnie wyszych do

bezkarnoci, a szlacht i magnatów napoiy najgrubszem, bez-

mylnem samolubstwem.

Tak to pucizn pozostawi naród szlachecki Stanisa-

wowi Augustowi.



ROZDZIAW VIII.

Stan Skarbów Obojga Narodów w okresie I.

06. Uporzdkowanie i zasilenie skarbów Rzeczypospo-

litej byo jednym z gównych paragrafów w planie reform,

wniesionym przez Czartoryskich na sejmie konwokacyjnym

z roku 1764. Dla osignienia pierwszego z tych celów utwo-

rzone zostay Komisye Skarbowe: Koronna i Litewska, czyli

ministerya finansów; do drugiego doprowadzi miay reformy

podatkowe.

Dziaalno Komisyj Skarbowych znajdzie szczegóow

ocen w tomie IV; tu zapowiemy tylko, e okazaa si ona

wielce poyteczn szczególnie pod wzgldem porzdku w ob-

racaniu groszem publicznym, e obie administroway o wiele

rzetelniej i cilej, ni dawni podskarbiowie z wadz nieogra-

niczon.

Reforma podatkowa zasadzaa si na uchwaleniu: 1) ca
generalnego „poczwszy od Najja. Króla a do ostatniego

obywatela i kupca cujuscunue generis ac conditionis"; 2) po-

gównego ydowskiego po zip. 2 od kadej gowy oboj-

ga pci od roku urodzenia rachujc; 3) kwarty sprawiedli-

wej na podstawie nowej lustracyi, zamiast „starej i nowej

kwarty" dotd paconych. Dla nowych posesorów królew-
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szczyzn za pierwsze lata posiadania bya utrzymana kwarta
podwójna czyli „dupla kwarty", czyli inaczej kwadrupla;

4) Hybern, czyli pac wojska na leach zimowych, kaza-

no rozcign na wszystkie bez wyjtku starostwa i dziera-

wy królewskie, a lustracy miaa zarzdzi Komisya Skar-

bowa *).

Na te podatki wiele rachowano; miay one zapeni

skrzynie skarbowe; przewidywano, e moliwem bdzie przy

nich znie: 5) pogówne i 6) podymne, cice na szla-

chcie od roku 1717; z góry nawet dano upowanienie Komi-

syi Skarbowej do zniesienia tych dwóch podatków w caoci,

lub w czci, skoro z nowych róde dostateczne zaczn py-

n fundusze.

.Ale reforma nie moga sign gboko i usprawiedliwi

pokadanych na niej optymistycznych nadziei. Tylko 1) w cle

generalnem otwieraa nowe ródo dochodów, czyli raczej

przywracaa stan rzeczy z wieku XV to jest z czasów przed

-

Olbrachtowych (§ 32). To ródo niezwocznie zatka Fryde-

ryk II, król pruski, znan ju spraw Kwidzysk (§ 34)

i konstytucya sejmowa wykonan by nie moga. Ale gdyby

nawet taki wypadek nie zaszed, jake wysokiej trzebaby ta-

ryfy, jak oywionego handlu, by dochód celny móg wiksz
cz budetu utworzy! Co do innych uchwa, niosy one

tylko zmian w sposobie poboru dawnych prastarych podat-

ków. 2) Pogówne ydowskie istniao od wieku

XVI, a Zygmunt August kaza ju robi popis ydów dla ob-

oenia ich tym podatkiem. W wieku XVII wchodz w zwy-

czaj sumy ryczatowe, po 100.000 zp. na rok **); w roku

1717 podniesiono t sum do 220.000 zp. po naradzie z kil-

koma znaczniejszym ydami, którzy swój naród reprezento-

wali. Obecnie po upywie blizko pówieku z obnieniem war-

*) Vol. Leg. VII, fol. 34, 37, 44, 43 (str. 22—28).

**) Np. w rachunkach sejmowych z roku 1650, ksiga 49. (Za Bo-

gusawa Leszczyskiego).
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toci pienidzy podwyka bya konieczn; przyjliby j zape-

wne reprezentanci narodu ydowskiego, ale nie wicej moe
jak w sumie podwójnej ryczatem; sejm kowokacyjny z roku

1764 wprowadza! zasad poboru podug lustracyi gów i mia-

nowa 73ch lustratorów ze szlachty, obiecujc sobie silniejsze

zwikszenie, jako w istocie nowe pogówne przynioso skar-

bow sum 3 i pó razy wiksz, ni dawniej (po 764.000

na rok), zawsze przecie bardzo szczup, nawet w porówna-

niu z maluczkim budetem Rzeczypospolitej. 3) Kwarta da-

tuje si te od Zygmunta Augusta, który w r. 1562 z „mi-

oci przeciwko Rzeczpospolitej" pozwoli, aby czwarta cz
dochodu z dóbr królewskich „ku stou naszemu nalecych"
bya na obron potoczn obracana, t. j. na utrzymanie woj-

ska kwarcianego, czyli armii staej. Z pozostaych trzech cz-

ci król obiecywa jeszcze „popraw zamków koronnych

i opatrzenie ich ku obronie" *). Ilociowo bya to pita cz
dochodu i tak si nazywaa czstokro w rachunkach z XVI

wieku **), poniewa po wynalezieniu czystego dochodu dzie-

lono go na pi czci, z których pierwsza odchodzia na

„opatrzenie i wychowanie" dzierawców lub starostów kró-

lewskich, druga na skarb Rzeczypospolitej, trzy pozostae na

skarb królewski. Kwart przeto moemy uwaa albo jako

cz czwart dochodu oczyszczonego ju ze wszelkich wy-

datków gruntowych i administracyjnych, albo jako cz z ko-

lei czwart po trzech na króla przypadajcych, gdy odwróci-

my porzdek czci powyej zaznaczony ***).

*) Vol. Leg. II, f. 616 i 617 (str. 17).

**) Np. 1578 roku ksiga 27, dzia II, percepta Quinte partis Reipu-

blicae, podobnie w latach 1567—9 ksiga 25, ale w teje ksidze znajduje

si te nazwa uartae partis.

***) W konstytucyi z roku 1638 o ekonomiach znajdujemy wanie
taki porzdek: „aby si trzy czci dochodów na stó nasz obróciy, czwar-

ta cz na kwart, a pita na prowent dzierawcy starostwa" (Vol. Leg.

III, f. 925, str. 438). Wedug tej samej metody obliczan bya kwarta

w roku 1622 w województwie kijowskiem i innych poudniowych, patrz
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W roku 1590 podobno dokonaa si reforma *) wielce

dla wadzy królewskiej i dla Rzecz3 Tpospolitej szkodliwa— po-

dzia królewszczyzn na dwie czci nierówne: mniejsz, tak

zwane ekonomie czyli dobra stoowe, które kwarty opaca
nie miay i z których dochód cakowity mia i na potrzeb}'

króla oraz wiksz, starostwa i dzierawy, które miay sta-

nowi „chleb zasuonych" (panis bene merentium) dla szla-

cht}', z których kwarta miaa i do skarbu Rzeczypospolitej, tak

zwanego Rawskiego (gdy kwarta koronna przechowywaa si

w Rawie), ale zreszt cay dochód nalea do posesora, za-

szczyconego doywotnim przywilejem królewskim. Wic
z owych piciu czci intraty, wyszczególnionych przed chwi-

l, cztery szy do kieszeni starosty lub dzierawcy. Obowi-
zany jest wprawdzie starosta grodowy reparowa zamek,

utrzymywa podstarociego i urzdników grodzkich, ale ko-

szta, w ogóle nieznaczne i niekontrolowane, s maluczkim

stosunkowo ciarem, gdy zwaymy, i zamki chyba w wy-

jtkowych okolicznociach doczeka}' si reparacyi od staro-

sty, zwykle za przychodziy do zupenej ruiny i w cigu

pótora stulecia nie tylko utraciy charakter obronny, ale cz-

stokro nie posiaday izb na posiedzenia sdowe, a czasem

i na archiwum. Starostowie za niegrodowi i wszelkiej na-

zwy dzieraw}' nie ponosili adnych ju zgoa ciarów
prócz kwarty.

Ju tedy od pocztków wieku XVII królewszczyzny stay

si „chlebem" a raczej pasz dla chciwoci szlachty i magna-

tów, przedmiotem wszelkich frymarków. Rzadko z nich ko-

Lustraeye Królewszczyzn Ziem Ruskich z pierwszej polowy XVII wieku

wyda Aleksander Jabonowski w ródach Dziejowych tom VI War-

szawa 1877, str. 118 i nast. Podobnie wyrozumia i wytlomaczyl kwart
prof. Pawiski w monografii swojej p. t.: Skarbowo w Polsce za

Stefana Batorego. Warszawa 18S1; uwagi krytyczne co do szczegóów znaj-

duj si w recenzyi tego dziea przez T. Korzona w Tygodniku Illustro-

wanym 1881 roku; Nr. 282, 283, 284.

*) Vol. Leg. II, fol. 1334 tit. Rationes stou Króla Jego Mioci.
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rzystali prawdziwie ojczynie zasueni, a w XVIII w. o za-

sugach podobno nie moe by mowy. Rzadko i król osiga

korzyci z przysugujcego mu prawa rozdawnictwa, lubo ka-

dy posugiwa si niem jako narzdziem do jednania sobie

stronników. Cisnli si zawsze do wakansu liczni kandydaci,

nie szczdzc zabiegów i intryg, ale obdarowani rycho o do-

brodziejstwie zapominali, a spanoszywszy si na tustym chle-

bie, stawali si niejednokrotnie najniebezpieczniejszymi przeci-

wnikami tronu. Nie potrzebujemy gromadzi przykadów

szczegóowych: wystarcza nam rezultat ogólny, e szalunek

starostw nie zabezpieczy przecie królów od zupenego zama-

nia ich wadzy. Na królewszczyznach gównie urosy rody

monowadcze, a gromadzi je i utrzymywa w swojem po

siadaniu umiay przedziwnie, to za pomoc expektatyw czyli

zapewnienia sobie na przyszo królewszczyzn, zostajcych

w obcem posiadaniu, to za pomoc przywilejów juris com-

municativi, czyli przekazywania onom po mierci maonka
starosty. Spróbowalimy wybra goniejsze imiona z najdo-

kadniejszego, jaki znamy, spisu królewszczyzn koronnych,

ogoszonego drukiem w roku 1771, a wic odnoszcego si

wanie do epoki badanej i do okresu pierwszego *).

Okazuje si, e Jerzy Mniszech posiada 17 nomenkla

tur (starostw, wójtostw, dzieraw, wsi, lenictw), z których

kwarta wynosia 127.589 zp. rocznie; Wacaw Rzewuski wo-

jewoda krakowski, hetman polny koronny 10 nomenklatur

z 44.354 zp. kwarty; Jan Klemens Branicki hetman wielki

koronny 9 nomenklatur z 63.754 zp. kwarty; Potoccy: Fran-

ciszek w-da kijowski z maonk 11 nomenklatur z 51.885

zp. kwarty; Ignacy 1-no starostwo kaniowskie z 22.299 zp.

kwarty, Piotr kasztelanie lwowski, starosta szczerzecki 3 no-

menklatury z 17.785 zp., brat jego Jan 1-n z 308 zp., Jó

*) Plata Woyska y Chleb Zasuonych to jest TarylTy kwart,

hyberny, pogównego, anowego y inne przydatki dla wygody y ciekawoci

publiczney zebrane y do druku podane Roku 1771.
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"Wiea zamkowa Rawska,
w której mieci si skarb k\varcianv.

(Z natury w stanie dzisiejszym, podug szkicu M. Wawrzenieckiegoi.
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zef krajczy koronny z maonk 7 nomenklatur z 43.823 zip.,

Teodor 1-n z 6.944 zip., Stanisaw 1-no starostwo belzkie

z 6.274 zip. a zatem cay ród 25 nomenklatur z 149.318 z.

kwarty; Lubomirscy: Stanisaw marszaek w. k. z on 6

nomenklatur z 42.173 zip.; Alexander 1-no starostwo ratne-

skie z 11.676, Franciszek miecznik koronny 3 nomenklatury

z 45.978 zip., Joanna choryna koronna 1-no starostwo libu-

skie z 8.870, Karolina 1-no soleckie z 5.724, Antoni wojewo-

da lubelski z on 3 nomenklatury z 20.033 zip. a cay ród

15 nomenklatur z 134.454 z. kwarty.

Dla wynalezienia intraty naleaoby legalnie mnoy ka-

d z t} rch liczb przez cztery; mamy przecie liczne powody

mniemania, e i piciukrotne powikszenie nie bdzie jeszcze

dostatecznem. A liczby te brane s tylko ze spisu koronnego;

nie posiadamy podobnych danych dla Litwy, gdzie przecie

magnaci nie zasypiali równie gruszek w popiele. Co do Czar-

toryskich np. znajdujemy pod imieniem Adama, generaa ziem

podolskich 6 nomenklatur z 25.320 zip. i Michaa kanclerza

litewskiego 1-n dzieraw Przybysawice z 1.696 zip. kwar-

ty; czy podobna, eby si zaniedbali tak dalece w obec in-

nych rodów a szczególnie w obec Radziwia wojewody wi-

leskiego, o którym zkd ind wiemy, e posiada w królew-

szczyznach miast 16, wsi 583, wójtostw 25 *).

Widzielimy ju, a jeszcze niejednokrotnie widzie b-

dziemy, ile, nie ju poytku, ale szkód i krzywd wyrzdzali

krajowi ci starostowie. Z bogatych królewszczyzn wytwo-

rzya sobie Polska olbrzymie ródlisko wszelkich intryg, a-

komstwa, samolubstwa, pychy, a nareszcie zdrad. Od czasów

Repnina oneto byy cen zaprzedania si wrogowi, gay am-

basador ten, równie jak jego nastpcy gotowizn szafowali

oszczdnie. Kwestya starostw zawsze naleaa do najdraliw-

szych, najtrudniejszych a nawet niebezpiecznych w Polsce.

Dyaryusz 1788 urzdowy glos Krasickiego tom II, cz 2.

str. 229.



129

Wzajemnie sobie niechtni i wanicy si magnaci w tej je-

dnej kwestyi czyli si jednomylnie.

Reforma Czartoryskich dotkna tej instytucyi bardzo a-

godn rk: do zasad jej nie signa, zadaa tylko „kwarty

sprawiedliwej "

.

Obliczenie kwarty, wedug ustawy pierwotnej z r. 1562,

dokonywao si zawsze na podstawie lustracyj, które miay

si odbywa co lat pi *). Pierwsze ustracye byy te wy-

konane niezwocznie w 1563—5, nastpnie w 1569 roku (nie

wiem, czy we wszystkich prowincyach) z wielk znajomoci

rzeczy rolniczej i starannoci: z wyszczególnieniem pól, ilo-

ci wysiewu, wymienieniem chopów i wszelkich osadników,

obliczeniem robocizny oraz wszelkich sub i opat. Ale ter-

min 5-letni ju w XVI wieku nie by zachowywany: w isto-

cie operacya bya zbyt skomplikowana i kosztowna, eby si

moga tak czsto w caym kraju ponawia. Nie studyowali-

my wprawdzie caego zbioru przechowywanych do dzi dnia

lustracyj, z pojedynczych wszake poszukiwa dochodzimy

do wniosku, e si odbyway rzadko, nie zawsze nawet przy

dorczeniu starostwa nowemu posesorowi, od polowy za
XVII wieku przy wzrastajcej anarchii coraz rzadziej i gorzej.

Tak np. województwo kijowskie lustrowanem byo w latach

1615 i 1622, moe w 1629 i w 1636, to znaczy co lat 7.

Podolskie w 1615 i 1629, to jest po latach 14 ale nie cile,

bo z pominiciem rolnego gospodarstwa **); starostwo piotr-

kowskie byo lustrowane w latach: 1565, 1569, 1628 i 1659,

z ustpu za „O prowentach dworowi z miasta nalecych"

wnosi naley, i w tych odstpach inne ustracye miejsca

nie miay ***). Od tej ostatniej daty starostowie obejmowali

*) Vol. Leg. II, fol. 618.

**) róda Dziejowe tom V. ustracye Królewszczyzn wyda
Alex. Jabonowski. Warszawa 1877.

***) Oblata trybunalska tej lustracyi z roku 1678 w Archiwum Akt

Dawnych Piotrkowskiem, p. t.: Oblata Lustrationis Capiteneatus Petricovien-

sis 1678 Originale hujus lustrationis anni 1659, fol. 17 i 18.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 9
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Piotrków podobno bez adnego obrachunku a do roku 1776,

kiedy by spisany inwentarz podawczy przez dworzanina

skarbowego (Tarczewskiego) dla nowego posesora (Przyu-

skiego). Tak rzadka rewizya intrat oczywicie wielce szkodli-

w bya dla skarbu, a zyskown dla posesora, który paci
kwart podug starodawnej taryfy, chocia zmieniaa si z cza-

sem warto pienidzy i zwikszy si mogy dochody. W osta-

tnich przed reform niniejsz rachunkach z roku 1748 znaj-

dujemy nastpne dla Korony pozycye *).

Tab. 152.

Z Quarty Rzpltey Starey, Nowey y Quadruple podug osobliwych

sumariuszów uarcianych deductis expensis Ravae erogari solitis

pro 1746 273.228 25

pro 1747 263.540 7

Jestemy niemal pewni, i lustracye kwarty owoczesnej

pochodziy z lat rónych wielce, e podskarbi nie posiada nawet

dokadnego spisu królewszczyzn. Gdyby spis taki istnia, do-

wiedziaby si o nim autor specyalnego „Traktatu o staro-

stwach" Duczewski, który tymczasem, uoywszy sam tabel

alfabetyczn wszelkich królewszczyzn koronnych i litewskich,

kad liter zamyka znakiem: etc. czyli et caetera **).

Sejm konwokacyjny, pod lask Adama Czartoryskiego

obradujcy, nakaza tedy nowe obliczenia kwarty w caym
kraju, zamianowa 77 lustratorów ze szlachty posesyonatów,

wyznaczy im zapat i przepisa instrukcy co do postpo-

wania: po wykonaniu stosownej przysigi, mieli oni na gruncie

zebra i sprawdzi wszelkie regestra trzechletniej intraty,

*) Rachunki sejmowe ksiga 85.

**) Traktat o starostwach tak w Koronie jak y w W. X. Lit., Sta-

nisawa z azów Duczewskiego w Warszawie, w drukarni Królewskiey

Mitzlerowskiey roku Paskiego 1758.
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wycign intrat redni, z tej wytrci „nieochybn spra-

wiedliw expens miejscow", wytrci te prowizy od sum,

skarbowi poyczonych, jeli dobra znajdoway si w posia-

daniu zastawnem lub emfiteutycznem, a z reszty „czwart

cz zupen" czyli kwart wynale i w taryf lustratorsk

wpisa *). Tym sposobem wymagan bya wiksza ciso
rachuby, a zarazem powikszono rozmiar samej kwarty, skoro

z jednej pitej przeistaczaa si na cz czwart „zupen".

Wyczone byy wszake z intraty „lene towary i inne

handle" a to wyczenie wpyno szkodliwie na wysoko
kwarty.

Lustratorowie zlecon im prac wykonali i prawie uko-
czyli w r. 1765. Czy sumiennie? Orzec nie miemy. Nie jeden

zapewne pofolgowa ssiadowi lub monemu protektorowi

swemu, gdy na sejmie czteroletnim daway si sysze oskar-

enia o zbyt nizki szacunek: „ze starostwa czyli dzierawy,

która kontraktem dzierawnym za 60.000 bywa puszczana,

skarby obojga narodów z pótorej kwarty ledwie trzema ty-

sicami kontentowa si musz, a z takowej dzierawy, która

za 18.000 komu innemu przez dzierawc królewskiego aren-

dowan bywa, najwicej 500 z. te skarb}^ odbieraj. Có
dopiero mówi o tych, które sto, dwiecie, trzysta i wicej

tysicy zysku starostom przynosz"? **). Wszelako w poró-

wnaniu ze stanem dawniejszym lustracya 1765 r. przyniosa

skarbowi korzy nie ma, gdy potroia dochód dawniejszy

(z lat 1747 i 1748).

Nowe taryfy poszy dla przechowania i wykonania do

Komisyi Skarbowej, która je utrzymuje w porzdku. Teraz

dopiero moliwem si stao wydanie spisu wszelkich kró-

*) Vol. Leg. VII, fol. 37 i 40 (str. 23, 25).

**) Gos Ronowskiego w Dyar. urzdowym 1788 na sesyi 65

z dnia 20,2 1789 r.
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lewszczyzn w Koronie przez niewiadomego autora, ale nie-

wtpliwie z ksig urzdowych *).

4) Hyberna obciaa obok kwarty kiesze starostów

i dzierawców, gdy wybieran bya z królewszczyzn. Pa-

ciy j te dobra duchowne, a czasem dodatkowo kupcy i y-
dzi (w r. 1690). Jako podatek, uiszczany pienidzmi wojsku,

rozkwaterowanemu w tyche dobrach na leach zimowych,

ukazuje si ona po raz pierwszy w r. 1649. Ostateczny roz-

kad jej czyli taryf uoono w r. 1684, poprawiono w 1685;

podpisali j hetmani i deputaci sejmowi. Odtd przetrwaa

taryfa owa bez zmiany a do r. 1775 czyli blisko cae stu-

lecie **). Czartoryscy nie tknli jej.

Równie pozostao nietknitem 5) pogówne chrze-

ciaskie i w niektórych powiatach podymne; nie miao

ono wchodzi do kas skarbowych i po dawnemu wprost przez

deputatów wojskowych wybieranem byo z dworów, ale Korni -

sye Skarbowe miay je znie przy pierwszej monoci.

O pomniejszych ródach dochodu moemy przemilcze

bez szkody dla jasnoci przedmiotu. Obaczmy teraz, jaki re-

zultat wydaa reforma podatkowa i ustanowienie Komisyj

Skarbowych.

Pierwsze sprawozdanie z dziaalnoci nowych instytucyj

zoone byy na sejmie Czaplica w r. 1766. Rachunki Gene-

ralne Skarbu Koronnego obejmoway okres 9 kwartaów, od

*) Pata Woyska y chleb zasuonych etc. 1771 r. Niedawno,

w roku 1877 p. Alexander Wejnert wyda rzecz „O starostwach w Pol-

sce do koca XVIII wieku z doczeniem wykazu ich miejscowoci". (War-

szawa, Noskowski), ale nie wskaza róde swoich. Spis kompletnym nie

jest; uzupenienia i ocen tej pracy podalimy w Ateneum 1878 r., kwiecie

str. 155—160.

*•) Vol. Leg IV, f. 281 s. 128; V, f. 710 s. 346. Konstytucya z ro-

ku 1775 (Vol. Leg. VIII, f. 137 s. 90) twierdzi nawet, e ten podatek nie

by lustrowany przez lat 150, ale z zestawienia powoanych ustpów oka-

zuje si mylno tego twierdzenia. Duo ksig hybernowych znajduje si

w Archiwum Jabonny.
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d. 1 lipca 1764 do 30 wrzenia 1766 i przedstawiaj si

w nastpujcej postaci *).

Tab. 153.

Przychody Skarbu Koronnego.
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byy za lat trzy caych, czyli za 12 kwartaów. Ale po zam-

kniciu rachunków, nazajutrz przysza kasa prowincyi Ukra-

iskiej z 81.899 zp. gr. 13 den. 2 i z tego powodu na sesyi

sejmowej podano ju sum ogóln na zp. 13,812.404, den. 2,

z tym dodatkiem, e w ni nie wchodzi pogówne z dóbr

królewskich, ziemskich i duchownych wynoszce 3 miliony

dziewikro kilkadziesit tysicy *).

Biorc z kolei kad z tych trzech sum otrzymamy na

dochód roczny.

Nr. 154.

zp. 6,102.446 albo 5.429.995 albo 6,134.847, w budetach staym

i niestaym.

Gdy jednak wpywajca obecnie do kasy hyberna bya
przeznaczona na „punktualn pac" wojska, przeto strcajc

ten podatek z sum ogólnych, otrzymam}' na dochód skarbu ko-

ronnego w budecie niestaym rocznie:

Nr. 155.

zp. 4,6S3.861, albo 4,011,410, albo 4,716.262.

Porównywajc te cyfry z rocznym dochodem, wykaza-

nym przez Odrowa Sedlnickiego w r. 1748 (zp. 896.39872)?

przekonywamy si, e reforma Czartoryskich przyniosa skar-

bowi koronnemu powikszenie przj Tchodów 4?/a d° °'
3 razY?

nie liczc powikszenia na hybernie, które nastpio zapewne

skutkiem zaprowadzenia cilejszej administrac3 T

i.

Komisya Skarbowa nie uznaa jednak tego zwikszenia

za dostateczne do pokrycia wydatków swoich i uchylia tylko

*) Rossmann: Rys budetu w Ekonomicie 1865, str. 86; Dyary

usz 1766 sesya VII z dnia 13 10 karta L.
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podymne *), ale poglównego nie zniosa, a nawet nie zmniej-

szya. W istocie dochód ogólny by zawsze jeszcze nader

szczupy w porównaniu z finansami pastw zachodnich! Do-

liczajc bowiem oddzielnie zapisane w tablicy 153 pogówne

chrzeciaskie, otrzymamy ogól dochodów Rzeczypospolitej

na Koron:

Nr. 156.

okrgo zp. 10,026.500, albo 9,354.000, albo 10,058.000.

Nr. 157.

Dochody Skarbu Litewskiego.

z ca, kwarty i poglównego ydowskiego wyniosy zp. 2,816.337

gr. 24.

Znamy tylko t sum ryczatow z Dyaryusza sejmo-

wego, z kwitu za dowiadujemy si, e ca s obliczone za

6 kwartaów (od 1 stycznia 1765 do 1 lipca 1766), kwarta

za, pogówne i czopowe bodaj za cae dwa lata (inclusive

z rat septembrow tego r. 1766**). Poniewa nie znamy

pozycyj szczegóowych, wic te nie jestemy w stanie ozna-

czy dokadnie sumy rocznej, przypuszczalnie tylko oznacza-

my j.

Nr. 158.

mniej wicej na 1,500.000 zp.

Nie wchodzi w ni „punktualna paca" wojska; przy-

puszczajc, e si utrzymaa w dawnej cyfrze t. j., e si

*) Opodatkowaniu przez J. Sebastiana Dembowskiego w Kra-

kowie 1791 w drukarni Ant. Grebla, str. 26.

**) Dyaryusz 1766 r. sesya 8-ma z dnia 4/10 karta M.; Vol. Leg.

VII, f. 522 s. 231; zachodzi niezgodno w remanencie zapewne dla tego,

e kwit rozciga si te na czopowe, które w Dyaryuszu nie jest wspom-

niane.
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hyberna nie zwikszya tak, jak to miao miejsce w Koronie,

zapisujemy:

Nr. 159.

na podymne i hybern 2,046.000.

Z dodania dwóch ostatnich sum (Nr. 158 i 159) otrzy-

mamy cakowity dochód Rzpltej w Litwie.

Nr. 160.

najmniej 3,546.000 zp.

A dodajc t sum do Nru 154, otrzymamy na cako-

wity dochód Korony i Litwy, czyli caej Rzeczypospolitej

w sumie.

Nr. 161

okoo 13 milionów zip., prócz skarbu królewskiego, który w owym czasie

miewa intraty po 6„;
milionów (Tab. 134).

Pomimo maych stosunkowo rezultatów na Litwie, skarby

Rzeczypospolitej rozrzdzay teraz zwikszonym 1,6 razy do-

chodem; taki jest owoc reformy Czartoryskich.

Przejrzyjmy teraz rachunek z wydatków, najprzód Skarbu

Koronnego; wynotujemy waniejsze pozycye:

Tab. 162.

Expensa generalna Skarbu Koronnego od d. I lipca 1764

do 30 wrzenia 1766 r. (wyjtki).

Zp. Gr. Den.

1. Na wojsko Koronne . . 4,589.275 22 17

2. Z uchway sejmów wyni-

kajca:
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A. a) N. Królowi Imci... po-

wracajc sum z dochodu

dóbr stou JKMci na ex-

pensa Rzpltej stante inter-

regno erogowane . . . 704.154

b) JO. Xiciu Prymasowi. . 100.000

c) JO. Xiciu Czartoryskiemu

wojewodzie Ruskiemu po-

wracajc wydatek na ex-

pens oryentaln uczynio-

ny, to jest W. Aleksan-

drowiczowi do Porty wy-

sanemu czerw. z. 1.200,

J. P. Sugockiemu do Kry-

mu oraz i za prezent dla

hana tatarskiego czer. z.

700, na sprowadzenie tó-

macza czer. z. 327, któ-

re zczone wynosz . . 40.086

d) JW. Branickiemu owcze-

mu Koronnemu na opa-

cenie wsiów ad corpus

starostwa Halickiego na-

lecych 42.000

e) JO. Xiciu Czartoryskiemu

Genaraowi Ziem Podol-

skich (z 600.000) ... 51.133 10

k) Xa suplement pogówne-

go i reperacy bruków m.

Kraków 20.000

o) Za reperacy koron
z wprawieniem niektórych

kamieni 7.965

v) Dla cinienia Wisy dla

sposobniejszego wystawie-

nia mostu, na bicie ta-

my 79.643 4 12

2. B. Expens vigore Legum et resultatorum se-

natusconsultorum (J. M. P. Kociuszce Siech-

nowickiemu, sdziemu pogranicznemu woje-

wództwa bracawskiego za r. 1764 zp. 1750

i t. p.)

1.191.441 6 12

68.750
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2. C. Expens na J. PP. Lustratorów dla wy-

prowadzenia kwart 305.000

2. D. Expens na JPP. Komisarzów do Pogó-

wnego ydowskiego naznaczo-

nych 74.000

3. „ na opacenie ce w dobrach szla-

checkich, tudzie w miastach kró-

lewskich jur perpetuo .... 243.600

4. „ na opacenie roczne ce w staro-

stwach i królewszczyznach ad

cessum vel decessum posesorów. 75.671 26

5. „ na opacenie ce w dobrach du-

chownych i na pensye in perpe-

tuum 9.284 23 1

6. „ per resultata Senatusconsiliorum

(posom Czartoryskiemu Józefo-

wi stolnikowi litewsk. do Rzymu

23.999, Maachowskiemu refer.

W. Koron, do Petersburga 9.000,

Rzewuskiemu pisarzowi W. Kor.

tame, Alexandrowiczowi szam-

belanowi do Stambuu, Branic-

kiemu owczemu W. Koron, do

Berlina, Gischottemu w Rzymie,

oyko szambelanowi do Parya,

Zawiszy charge d'affaires do Ho-

landyi, Psarskiemu do Petersbur-

ga, Crutta etc 562.260 16 12

7. Za asygnacyami J. O. Xicia Jm. Prymasa

stante interregno wj'danemi 104.700 2 12

8. Na reparacy i memble (sic) Zamku warszaw-

skiego 1,255.780 23 2

9. Na najcie domu dla jurysdykcji Komisyi

Rzpltej Skarbu Kor., tudzie na kupno i re-

paracy domu dla czterech jurysdykcyj sdo-

wych 851.228 19 -
10. Na pensye Komisarzom Komisji Wojskowej

Koronnej 288.000 — —
11. „ „ Podskarbiemu i Komisarzom Ko-

misyi Skarbu Koronnego . . . 695.314 5 9

12. Na oficyalistów Skarbu Koronnego. . . . 94.411 21 12

13. Na reparacy mostu (na sejm elekcyjny wy-

stawionego, tudzie na rozebranie tego mo-
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stu podczas zimy) oraz na skupienie promu

etc 25.510 25 12

14. Na ludzi skarbowych pontonierów .... 135.210 5 9

15. Expens potoczna 117.110 22 12'/;

Suma Sumarum 10.746.557 11 2'/.^

Restat w Skarbie Koron. 2,983.947 6 8

Wydatki Skarbu Litewskiego znane s nam tylko w su-

mie ogólnej podug Dyaryusza sejmowego.

Nr. 163.

Expens Skarbu Litewskiego 2,608.442 gr. 8

Remanent (podug kwitu w Vol. Leg.) .... 502.486 gr. 26'/
2

Wic z kocem pierwszego dwulecia skarbowo znaj-

dowaa si w stanie zadawalajcym: skromne potrzeby pa-
stwowe byy pokryte bez deficytu i w obu skarbach Rzeczy-

pospolitej leaa pozostao w samej prawie gotowinie, wy-

noszca blizko 3 '/
2 miliona, gdy sejm konwokacyjny zasta

w skarbie koronnym przy obliczeniu podskarbiego Wessa za-

ledwo 19.000 zip. gotówki *).

Gl* Nie dugo wszake trwa ów stan pomylnoci fi-

nansowej. Ju w nastpnym roku zacza si epoka konfe-

deracyj: dysydenckiej, Radomskiej, Barskiej, która si zako-

czya traktatami i „osobnemi aktami" pierwszego rozbioru.

W cigu tego czasu byy robione nowe próby reformy finan-

sowej, mianowicie: w r. 1766 byo uch\valone czopowe,
czyli akcyza od wyrabiania trunków w stosunku 10"

'

od

czystego dochodu z propinacyi iszelne od wyszynku;

w r. 1768 sejm uoy budety stae: dla Korony na 17,000.000

i dla Litwy na 11,000.000 rocznej expensy, i uchwala nowe
dochody, potrzebne do zadosyuczynienia tym zdwojonym wy-

*) Dyaryusz S. Convocationis 1764 gos Ostrowskiego biskupa,

str. nr. 2.
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mogom, jakoto: oprócz powtórnej lustracyi czopowego i zmian

w podymnem Litewskiem, ustanowiono Lotery Genuesk
dla Korony. Te budety wszake pozostay na papierze, jako

litera martwa. Nie widzimy te potrzeby ani przytaczania ani

rozwaania tego poronionego podu frakcyi Radziwilowskiej *).

Rzeczywisto musiaa zada kam urojonym rachubom.

Wród zaburze krajowych nie mogo by mowy o powi-

kszeniu, chyba o ubytku dochodów. Stosunkowo najmniejsz

jeszcze strat poniós skarb koronny w zabranych przez kon-

federacy Barsk kasach, gdy wyniosa tylko 1,667.860 zp.

Dotkliwsze ubytki pochodziy z ustania handlu, ruiny zaso-

bów ekonomicznych, nieadu w administracyi prowincyonalnej,

a najcisze ciosy zada sejm delegacyjny i cyniczna gospo-

darka Poniskiego. Dzieje tej epoki odbiy si w sprawozda-

niach Komisyj Skarbu Koronnego, z których pierwsze obej-

muje okres z lat 6 i pól, drugie z lat dwóch; oba przytacza-

my podug tekstu rekapitulacyj.

*) Pozwalamy tu sobie stoczy ma polemik o ten budet z p.

Rossmanem, który powici! mu znaczny ustp w szacownej swej pracy

z powodu, e „w ukadzie swoim, równie jak angielski, przedstawia histo-

ryczny obraz rozwoju skarbowoci naszej" (1. c, str. 86). Poniewa bud-

et ten, jak sam p. Rossman przyznaje, „nie by nigdy cile wykonany"

(str. 94), a wielu pozycyj sejm 1775 roku wcale nie uzna (Vol. Leg. VIII,

f. 166, str. 105), wic moe mie tylko warto literack, jako udatnie zre-

dagowany projekt do prawa. Ale i pod tym wzgldem nie dostrzegamy

w nim zalet, godn}'ch studyowania. Nie widzimy w nim ani cisej histo-

rycznoci, ani systematycznoci, np. marszakowi sejmu nigdy nie pacono

80.000 zp., ani sekretarzowi 20.000, podobnie dowolne s pozycye na lu-

stratorów 308.000 zp., na deputatów trybunalskich 290.000, na rónych pi-

sarzy (28.000, 6.000, 8.000), na Consilium Sanitatis 300.000; ze wzgldu

na systematyczno, niewaciwem jest umieszczenie w tabeli wydatków or-

dynaryjnych sum na reparacy ratuszów, piotrkowskiego i lubelskiego, na

powikszenie piechoty wgierskiej marszaka w. k., bo wszystkie te pozy-

cye z natury swojej nie mog nalee do wydatków staych. Niewtpliwie

p. Rossman za daleko da si pocign teoryi swojej o podobiestwie

pomidzy budetami angielskim i polskim.
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Tab. 164.

Przychody i wydatki Skarbu Rzplitej Koronego.

a) przychody

Podug ksigi Nr. 91
> orygina') od d. 1 pa-
dziernika 1766 do 31

marca 1773 r.

Zp. Gr. Den.

Podug ksigi Xr. 94
(orygina) od 1 kwie-
tnia 1773 do 31 mar-

ca 1775 r.

Zp. Gr. Den.

1. Z remanentu po przeszych
rachunkach z potrceniem
na delaty

2. Z ce koronnych . . . .

3. Z kwart .
."

4. Pogówne ydowskie .

5. Kwadrupla
6. Remanent pruski . . . .

7. Przewóz pod Warszaw .

8. anowe
9. Percepta potoczna. . . .

10. Czopowe

Suma sumarum . .

2,835.

7,412.

9,178

3,204

1,056

38

216
322

834
862

369
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b) wydatki
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Nr. 167.

zip. 15,081.575 gr. 11 den. 43/4 .

którego pokry kasa generalna nie mogaby caym swoim za-

pasem, bo ten wynosi tylko zp. 988.940 gr. 16 den. 874*)-

Poniewa do rachunków niniejszych nie wchodzio nie tylko

pogówne chrzeciaskie, ale nawet hyberna, wypada przeto

z porównania Nru 153, e skarb koronny by w tej chwili

obarczony dugiem przenoszcym trzyletnie dochody z kraju

przedrozbiorowego. Nie wiemy, ile si okazao niezaspokojo-

nych nalenoci w Skarbie Litewskim? domylamy si jednak,

e stan jego nie by od koronnego pomylniejszym. Nadto

Stanisaw August, jak wiemy, wystpi z pretensy o przyj-

cie na rachunek Rzpltej dugów jego w cyfrze 13 milionów,

z których mu 7 milionów przyjto. W kocu kraj, uszczu-

plony rozbiorem, musia jeszcze spaci dugi Rzeczypospolitej,

zacignite u miast i osób prywatnych po wikszej czci
w dawniejszych czasach, niektóre a z XVII wieku. Nieznan

wówczas bya cyfra ogólna tych dugów, bo likwidacya za-

cza si ju po rozwizaniu sejmu delegac3rjnego; wiedziano

tylko, e jest ogromna. W istocie przed Komisy Likwida-

cyjn zadeklarowano pretensyj na 129,458.798 zp. gr. 11,

nadto na 9.150 czer. zot., 312.669 talarów i 60.000 tynfów.

Po rozpoznaniu wszake dowodów komisarze przyznali tylko

1,142.670 zp., 350 czer. z. i 1.700 talarów; do decyzyi Sta-

nów przekazali 6,106.151 zp. i 177.669 tal.; reszt za wy-

noszc a 122,209.976 zp. etc. „nie nalee demonstrowa-

no". Jestto zapewne jedna z najdziwniejszych i najhanie-

bniejszych spraw tego zdemoralizowanego do gruntu pokole-

lenia; sprawa, która zmniejsza, albo przynajmniej zrozumial-

*) Taki rezultat jest zaznaczony w ksidze 92 obejmujcej okres

z lat 8 i pó i dni 8 od 1 padziernika 1766 a do dnia 8 kwietnia 1775.

Ogól wypaconych gotowizn sum w tym okresie wynosi 36,023.782 gr. 10

den. 14'/.,, ale wypaci naleao zp. 51,105.357 gr. 22 den. 11 '/z-
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szem czyni natrctwo utracyuszowskie Stanisawa Augusta,

gdy w liczbie zuchwaych „pretensorów" znajdoway si mia-

sta: Kraków, Gdask, Toru, znajdoway si osoby wysokie-

go stanowiska, nieobarczone zarzutem udziau w delegacyi

jak np. Micha Brzostowski, podskarbi wielki litew. (na grub
sum 600.000 zip.) *).

W kadym razie stan Polski w epoce pierwszego roz-

bioru byl równie okropny pod wzgldum finansowym jak

ekonomicznym i politycznym. Byato ruina powszechna, roz-

kad dawnego pastwa przeraajcy, rozpaczliwy! Kady, kto

móg, spieszy si, aby porwa lup jaki z walcego si gma-

chu Rzeczypospolitej.

*) Dyaryusz 1780 roku, sesya XVII z dnia 20,10, tabela przy

str. 114.



ROZDZIAW IX.

Reformy i zasoby skarbowe w okresie II.

08. I delegacya sejmowa t ruin rozumiaa, ale co jest

niepodobnem prawie do uwierzenia, nie mao skutecznych na

ni wynalaza rodków, w zakresie za finansów dokonaa

niezwykle miaej i rozlegej reformy.

Trudno jest przejrze jasno ten odmt przewrotnoci

i intryg, jakiego siedliskiem bya Warszawa w latach 1772

—

1775. Bo i gdzie jest sposób wytropienia wszystkich ma-

tactw, uytych przez wytrawn dyplomacy trzech dworów,

przez ambasadorów, podzia kraju wykonywajcych? Czy po-

dobna zrozumie stosunki, pomysy i pobudki wszystkich grup

delegacyi, a raczej wybitniejszych jej przewódców! Cay skad

jej budzi w naszej wyobrani zgroz, skoro wiemy e wybór

jej móg przyj do skutku dopiero po zgubieniu Rejtana, do-

piero po zakupieniu gosów za 6.000 dukatów z kasy wspól-

nej ambasadorskiej. dopiero po sesyi 10 maja, z której Stani

saw August szuka chluby dla siebie i dla gosujcej z nim

mniejszoci, ale która do najhaniebniejszych wypadków w dzie-

jach wiata nale}', gdy 5 kreskami przegosowan bya ta

cz sejmu, która w obronie caoci i czci kraju stawaa.

Ca te dziaalno delegacyi okryli ryczatowem potpieniem

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 10
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posowie sejmu czteroletniego, zwali j „szkaradnym jarmar-

kiem, na którym nie tylko dobra ojczyzny, ale i wntrznoci

jej na sprzeda wystawione byy" *). Zdawaoby si, e
w owej delegacyi nie bdzie ani dziesiciu mów sprawiedli-

wych, którzyby mogli wyjedna przebaczenie Boe dla Sodo-

my i Gomory. Jednake w cigu obrad znalaza si opozy-

cya; ambasadorowie, szczególnie Stackelberg, irytowali si
czsto; kilka imion wspominano w epoce rozbudzenia narodu

z uszanowaniem jak np. Oraczewskiego, Jerzmanowskiego,

Bohuszewicza, Korsaka, Dunina, Antoniego Czetwertyskiego,

e nie wspomnimy ju o biskupie Turskim, Chreptowiczu, Je-

zierskim kasztelanie ukowskim. Lubomirskim marszaku wiel-

kim koronnym i innych. Obecno tych uczciwych obywa-

teli daaby si wytlumacz3' tern, e nie ca delegacy mia-

nowa Poniski, e ministrowie zasiada mogli z urzdu, a 13

posów i wszystkich senatorów mianowa Stanisaw August,

czowiek nie wytrway nawet w podoci i owszem przechwa-

lajcy si z czasem, e, „z tyche rozwalin stawia przybytki

dla Cnoty". Ale nastpnie nastrczy si nam inna znów za-

gadka: dla czego opozycya, a szczególnie Antoni Czetwerty-

ski tamowa wszelkie bezwarunkowo uchway, chociaby naj-

niezbdniejsze i najpoyteczniejsze dla przyszoci kraju? Dla

czego projekt}' reform finansowych byy gwatownie przez

Stackelberga popierane i przeszy tylko dziki jego poparciu?

Cakowitego rozwizania tej zagadki poda nie jestemy

w stanie; ale do czstkowego wyjanienia omielamy si pod-

sun nastpne kombinacye:

1) Opoz3 rcyonici bezwzgldnie stawali w poprzek wszy-

stkiemu, co wychodzio od Poniskiego i jego kliki, eby
wci protestowa przeciwko nielegalnej, samozwaczej wa-
dzy jego, oraz eby nie wprowadzi kraju w sida, jakie, zda-

niem ich, zastawia zawsze pragnli znani nikczemnicy.

*) Kociakows ki pose wikomierski na sesyi 163 z dnia 28/

9

1789 w Dz. Cz. S. G. W.



147

W wielu razach obawa bya niesuszn, ale pokona j byo
tern trudniej, e owi gorliwi posowie nie byli w stanie kry-

tykowa, a bodaj wyrozumie projektowanych reform. Z po-

midzy przytoczonych wyej nazwisk poselskich, tylko Ora-

czewski zyska sobie uznanie naukowe jako wizytator szkó

z ramienia Komisyi Edukacyjnej i rektor Szkoy Gównej kra-

kowskiej. Jezierski, póniej czynny i gony, przemawia

w delegacyi jeszcze jako pospolit}7 szlachcic ze starymi zabo-

bonami. Wszyscy inni ani pierwej, ani póniej, nie wystrze-

lili myl po nad poziom miernoci, reprezentowali konserwa-

tyzm szlachecki, usiowali, oczywicie bez skutku, broni ka-

dego kamienia z obalonego gmachu dawnej Rzeczypospolitej.

2) Stronnictwo rosyjskie od czasu konfederacyi Czarto-

ryskich jest cile zwizane z ide reform. To dla pomocy

w przeprowadzeniu ich wezwane byy do Polski wojska ro-

syjskie. Wprawdzie w roku 1766 Katarzyna, podraniona

oporem Czartoryskich i Stanisawa Augusta w sprawie dysy-

denckiej, nakazywaa Repninowi, aby si dalszym reformom

opiera, a minister Panin wyraa potrzeb „zagrzeba pod

zwaliskami konfederacyi wszystkie te nowoci, które byy
przez Czartoryskich wprowadzone do rzdu pastw polskich".

Wszake gdy Repnin wystawi w silnej nocie potrzeb utrzy-

mania Komisyj Skarbowych oraz podziau spraw sejmowych

na materye „status" i ekonomiczne, z poddaniem ostatnich pod

wikszo gosów, Katarzyna pozwolia piszc: „bo gdyby

tylko pozosta nam sposób korzystania z liberum votum (sic),

dla czegóbymy mieli nie pozwala ssiadom na uywanie
pewnego, dla nas obojtnego porzdku, który czasem mógby
i na nasz korzy posuy?" Skutkiem takiej korespondencyi

przyszy do skutku reformy 1768, które nazwa najwaciwiej

naley Repninowskiemi. Stanisaw August wynurza nadziej,

e otrzyma przyzwolenie na reformy dalsze, lecz Katarzyna

dala mu wtedy grzeczn ale odmown odpraw *). Gdy na-

*) Co.iOBbeBt: Hct. Poccin; XXVII, 191— 192, 264, 279.
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reszcie przyszo do rozbioru Polski, trzy dwory, wystawiajc

w swojej deklaracyi niebezpieczestwo z anarchii, zagraajce

pastwom ssiednim jako gówn pobudk, sodziy gorzk

piguk nadziejami, e uszczuplona w granicach Rzeczpospolita

kosztowa bdzie nieznanego szczcia pod lepszym rzdem.

Wtedy ju Katarzyna przyzwolia na nowe reformy, na po-

wikszenie wojska do 30.000 i dochodów skarbowych do 33

milionów. Miao to by niby wynagrodzeniem dla jej stron-

nictwa i dla jej wybraca Stanisawa Augusta za cay ogrom

haby, jaki na przez akcy rozbiorow zwalia. Do takiej

to sytuacyi stosowa si Stackelberg, który nadto sam by
autorem projektu Rad}' Nieustajcej, modelowanej na wzór

przedajnej i wpywom rosyjskim posusznej Rady Pastwa

szwedzkiej.

Reformatorami nie byli Czartoryscy, oddawna ju za-

mani i odepchnici od przewodnictwa politycznego, lecz Sta-

nisaw August z przywódcami delegacyi
,

posugujc}' si

(z wyjtkiem niemiego mu projektu Rady Nieustajcej) po-

parciem Stackelberga. W delegacyi za, o ile z protokóów

jej domylamy si, przewodzili najbardziej Poniski i August

Sukowski; obaj oni wystpowali zwykle pod hasem postpu

i reform. W tern miejscu musimy przyjrze si im bliej.

Poniski, Adam Lodzia, nie by pospolitym otrem:

mona go niemal porówna z Katylin, nie zapominajc na-

turalnie o tej rónicy, e jeden pad z broni w rku, a dru-

gi skoczy ycie w rynsztoku, bo sd sejmowy polski nie

zdecydowa si posa zbrodniarza na rusztowanie. Przecie

na odwadze, a raczej na czelnoci i zuchwalstwie nie zby-

wao i Poniskiemu, jak dowodzi jego wyprawa na sejmik

liwski, eby sobie poselstwo przemoc zdoby, jego samo-

zwacze ogoszenie si marszakiem, pochwycenie kija w bra-

ku laski marszakowskiej, stawienie si w obec izby oburzo-

nej, wyrok na Rejtana wydany. A poprzednio ju (w roku

1766) by w cikich opaach, gdy na sejmiku poznaskim

szlachta chciaa go zrba i ocali go tylko jenera Apraksin

pomoc wojskow. Nie mcio mu umysu pijastwo. By
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namitnym graczem w karty i przegrywa bez koca rosyj-

skim oficerom lub niejakiemu hr. Tomatysowi Wochowi, który

z czasem przyszed do adnego paacyku pod Mokotowem,

pooy areszt na pensyi Poniskiego. a nawet otrzyma od

niego dokument odstpienia urzdu podskarbiskiego. Na gr
potrzebowa Poniski zawsze pienidzy, a zdobywa je ze

sprytem niezwykym. Pierwsze dukaty rosyjskie musia do-

sta od Repnina, gdy podczas konfederacyi Radomskiej (roku

1767) by dodany Igelstromowi dla wskazywania, kogo prze-

kupywa naley? Jedzi te do jeneraa Kreczetnikowa, jako

ajent ambasady rosyjskiej do zbierania partyi i odbierania re-

wersów bezwarunkowej ulegoci od zwerbowanych stronni-

ków. Od Wokoskiego zdoby sobie 2.000 czer. z., ale Sal-

derna zrazi do siebie tak dalece, e usysza od niego sów-

ko: „niegodziwiec" i grob zupenego cofnienia pensyi. W cza-

sie sejmu rozbiorowego odkry umia kopalnie Potosi, natural-

nie na skal odpowiedni zasobom zrujnowanej Polski: wybra

z kasy zjednoczonej ambasadorów przez 23 miesice 46.000

czer. zt. pensyi czyli 828.000 zip., a t pensy z podniesie-

niem do sumy 43.000 zip. rocznie utrzyma i na póniej, po-

biera j bowiem z ambasad}' rosyjskiej a do koca 1788 r.

Za uchwal Delegacyi poyczy pod gwarancy Rzeczypospo-

litej wiksz jeszcze sum. bo 68.000 cz. zt. (1,224.000 zp.)

u Genueczyków. Nie gardzi te mniejszymi upami: 20.000

zp. raz, potem 30.000 drugi raz z kasy czopowego Wielko-

polskiej; z kasy generalnej Skarbu Koronnego za rónemi

asygnacyami wybra 290.000 zp. WTzi jak sumk od y-
dów za sfaszowanie konstytucyi, wzbraniajcej im pobytu

w miastach (za dodanie wyrazu „tylko" przy Warszawie).

Wymyli te nowo, e sprawy cywilne podda sdom kon-

federackim czyli wyznaczanym od delegacyi komisyom, za-

opatrzonym we wadz nieograniczon. Niezwaano ani na

przedawnienie, ani na dawne wyroki, lub ustawy. Obywatel,

mieszkajcy spokojnie o sto mil od Warszawy, otrzymywa

niespodzianie pozew; musia wic jecha albo posya kogo
z pienidzmi, eby za uzyska przychylnych dla siebie ko"
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misarzy musia jemu si opaci. Powiadano, e bra od ka-

dego interesanta, za kad z uchwalonych przez delegacy

„nadgrod", zamian lub darowizn. Sobie wyjedna korzyst

na zamian lichej wioski na królewszczyzn Brzoz pod War-

szaw, dzieraw mostu na Wile, nadgrody 400.000 zip.

i staej doywotniej pensyi 100.000 ze skarbu koronnego: ale

skarb nie spieszy si z wypat dwóch ostatnich sum, a sejm

1776 roku skasowa je *). Pomimo tej niefortunnej przygody,

akcya rozbiorowa przyniosa Poniskiemu ogóem ze 2 i pó
miliona zip. w pienidzach, prócz nieznanych zdobyczy z s-

dów konfederackich, nadto mitr ksic, mundur i pensy

przeora maltaskiego, ordery, nareszcie urzd—zyskowny nie-

gdy—podskarbiego w. kor. Wszystko to byo plonem kwa-

lifikacyj jego politycznych oraz biegoci prawniczej, która

czynia go niezbdnym dla rzdów rozbiorczych do wyszuka-

nia i dopenienia formalnoci legalnych.

Ale Poniski zbiera zote niwo nie koniecznie na a-

nach polityki owoczesnej. Jego spryt praktyczny produkowa

si z powodzeniem w sferach szlacheckich i na polu wszel-

kich obrotów pieninych. By czas (1776— 1782), e w Du-

bnie na wielkim jarmarku robiy si interesa caych kontrak-

tów w jego mieszkaniu; dwóch plenipotentów, nieustannie za-

jtych, expedyowao sprawy, które Poniski „w mgnieniu oka

decydowa". Szlachta woyska znosia mu swe kapitay

z najwikszem zaufaniem, pijc jego wódki i wino, zajadajc

misiwa i sery wród toku, kartowych stolików i wrzawy.

*) Odpowied ze strony U. U. Instygatorów Ob. Nar. i ich dono-

szcego W. A. Poniskiego przeciwko Woyciechowi Turskiemu etc. (druk

str. 28, 30, 32, 33 i Sumaryusz dowodów doczonych do Delacyi Turskie-

go raczej Barssa) M. Zaleski Pamitnik s. 47. Kpe^eTBHKOB-b, JKypHa.Tb:

^TeHia b-b Oóm. IIct. n JpeBH. Poccin 1863, III, str. 49. Co.iOBbeBb,

IIct. Poccin XXVII 245, XXVIII, 296; Gaz. Rzd. Nr. 52 i 58, Vol. Leg.

VIII, f. 210, str. 127. Gos Grabowskiego na sesyi 214, z dnia 29 gru-

dnia 1789 roku. Pamitnik Sieversa, wyda upaski str. 208. Schultz

Reise eines Lieflanders III, 90.
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Opowiada to Ochocki, który bywa sam u podskarbiego i któ •

rego ojciec by wanie jednym z wierzycieli. W tych stro-

nach posiada Poniski (nie przypominamy sobie z jakiego ty-

tylu i od jakiego czasu—bodaj od roku 1772) obszerne dobra

Cudnów, które czyniy 260.000 zp. rocznie. Wspominalimy
dawniej (§ 47), e Poniski sprowadzi do Warszawy stolarzy

ebenistów i mia jakie fabryki elazne na Podolu. To nie

lada zrcznoci trzeba byo, eby tak kolosalne pozaciga

dugi, e po ogoszeniu bankructwa w r. 1784 spado z for-

tuny do dwóch milionów „dugów kredytorskich" *).

e przy takich przymiotach Poniski gotów by wszelk

zmian w konstytucyi krajowej proponowa lub popiera, e
skarbem publicznym mógby szafowa z wiksz jeszcze roz-

rzutnoci, ni groszem wasnym—to oczywista. Ale nie ka-

dyby si domyli, e ów Poniski mia jakie wyobraenie

o lepszych, ni dawne polskie, rzdach, e chwyta bystrym

umysem plany reform pastwowych, e jeszcze w 1764 r.

mówi na sejmie o projektowanym podatku stempla i o fa-

bryce papieru stemplowanego „która by ma" **). Naturalnie

Poniski nie zechciaby ukada, ani popiera adnego pro-

jektu dla dobra kraju tylko, bez wasnego interesu lub wbrew

wasnemu interesowi, ale czstokro, gdy osobista kolizya nie

zachodzia, móg si przyczyni do posuwania postpowych

projektów.

August Sukowski by najstarszym z czterech sy-

nów znanego ministra pod Augustem III Sasem, zaoyciela

ksicego domu i ordynacyi Rydzyskiej. O ministrze Sta-

*) Pamitniki Ochockiego wydanie Kraszewskiego wileskie I,

str. 79, 83— 88; Cudnów zostawa w dzierawie u Korytowskiego w roku

1780, patrz Móllers: Reise nach der Ukrane str. 20. Glos Suchodol-

skiego na sesyi 115, z dnia 8 czerwca 1789 roku w Kontyn. Dyar. str.

239. Ochocki twierdzi, e po przeprowadzeniu procesu konkursowego (sub

hastam potioritatis) same aktywa wyniós}7 ' 83 miliony zp., ale cyfra ta wy-

daje si nam niemoliw.

**) Dyaryusz sejmu Electionis, sesya X, karta nr. 2.
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nisaw August mówi w swoich pamitnikach z lekcewaeniem,

jako o czowieku „bardzo ograniczonym", przyznaje mu
wszake szacowny przymiot, e „nigdy pomówionym nie by
o oszustwo lub brak uczciwoci"; Moszczeski za kreli na-

der pochlebn charakterystyk: nazywa go czowiekiem „ro-

zumnym, rzdnym, przywizanym do kraju Polakiem i nieinte-

resowanym". Posiad minister znaczn fortun Leszczyskich —
miasta: Rydzyn, Leszno, Szmigiel i inne z przylegociami,

po czci za skojarzenie maestwa Maryi Leszczyskiej

z królem francuzkim Ludwikiem XV, a po czci z aski Augusta

III, który zapaci ze te dobra 14 milionów zp. i darowa je

ulubiecowi. Póniej sam Sukowski kupi ksistwo Bielskie

na Szlsku i otrzyma dyplom ksicy od Maryi Teresy wraz

z majoratem. Dla czterech synów swoich: Augusta, Fran-

ciszka. Antoniego i Aleksandra wyznaczy cztery schedy, wy-

budowa i umeblowa cztery paace, ozdobi swe miasta „po-

rzdkiem i budowlami", doprowadzi dobra do „najwyszego

stopnia ekonomiki, a kto tylko przejeda przez nie, móg
sdzi, e si znajduje w rzdnym zagranicznym kraju" *).

Wszyscy czterej bracia ukazywali si na widowni publicznej

za Stanisawa Augusta: dwaj na stanowiskach wojskowych,

inni dwaj w subie cywilnej. Wszyscy byli pomawiani o chci-

wo na pienidz nieprawy; aden nie zyska sobie czci, ani

przyczyni blasku imieniu swemu. Antoni w r. 1793 przyj

od Sieversa kanclerstwo wielkie koronne, eby suy mu za

narzdzie przy operacyi drugiego rozbioru i unikn losu Ko-

sakowskich tylko dziki apopleksyi, która go zabia po pierw-

szych wiadomociach o powstaniu Kociuszkowskiem. On to

jednak by ojcem sawnego w czasach Napoleoskich jeneraa

Józefa Sukowskiego, zagorzaego rewolucyonisty i demokraty.

August, najstarszy z braci, may, garbaty i cakiem przez

*) Pamitniki Stan. Augusta Poniatowskiego, tomacz. Zaleskiego.

Drezno 1870 roku, str. 24, 54. Moszczeski: Pamitniki wyd. 2 upa-
skiego, 1863, str. 29—33.
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(Ze zbioru Wt. Smoleskiego;
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natur upoledzony, przez ojca jeszcze do zawodu dyploma-

tycznego przeznaczony i z Mniszchówna, siostr póniejszego

marszaka w. k. oeniony, ju w r. 1751 móg otworzy

wstp do wyszych towarzystw wiedeskich podróujcemu
podówczas modziecowi Poniatowskiemu Stanisawowi; pó-

niej by z nim skoligacony jako z królem przez Mniszcha,

oenionego z Poniatowsk. Najczynniejsza rola Augusta, wo-

jewody gnienieskiego, przypada na epok pierwszego roz-

bioru i okresu Rad}' Nieustajcej. Pozostay po nim z tych

czasów wstrtne lady: uchodzi zrazu za stronnika pru-

skiego tak dalece, e Fryderyk II móg da od niego,

aby zebra w Lesznie jak rad, któraby ogosia oderwanie

Wielkopolski od ciaa Rzeczypospolitej; póniej znalaz si

w dobrych stosunkach ze Stackelbergiem i pobiera z kasy

rosyjskiej po 3.000 czer. z. jeszcze w kocu r. 1779. Nie

waha si wystawia kwitów w uroczystej formie: „Uznaj,

i odebraem... August x Sukowski, x Bielski, mar-

szaek Rady Nieustajcej" z wycinieniem pieczci rodowej.

Nadto wyrobi sobie dzieraw czopowego w Warszawie

za 280.000 zamiast ofiarowanych na licytacyi do skarbu

400.000, domaga si dzierawy stempla, naraajc si na

kompromitujc odmow ze strony Komisji Skarbowej itp. *).

A jednak nie mona go stawia na jednej linii z Poniskim

alb póniejszym marszakiem sejmu Grodzieskiego Bie-

liskim. August Sukowski by czowiekiem zasad, po swo-

jemu moe uczciwym, arystokrat zagorzaym i dumnym,

a przynajmniej pysznym. Nieporównan w swoim rodzaju

jest charakterystyka jego, skrelona przez wychowaca-sy-

nowca, wzmiankowanego przed chwil Józefa, adiutanta i je-

neraa napoleoskiego. Pisze on: „Sulkowscy byli troch za

wie szlacht... zrobili skok z przedpokojów Augusta II na

*) Ferrand: Hist. d. trois demembrements II, 63. Gaz. Rzd.
Nr. 52 i 58. Dyaryusz 177b sesya 27 z dnia 7 padziernika, str. 250,

Pr. Ek. A/12, str. 1038.
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tron ksicy... Ztd powstaa mania wielkoci: jeden z ksi-

t starszych tego nazwiska (niewtpliwie August) pragn

odda hod uroczysty formie kapelusza trójgraniastego, jaki

towarzyszy zwykle ubiorowi dworskiemu, kaza tedy posta-

wi paac w swych dobrach w tej dziwacznej formie.

Ukoczywszy jego budow, da rozkaz stray tego paacu,

aby do nikogo nie wpuszczaa, ktoby chcia wkroczy w ka-

peluszu cylindrowym. Nieszczciem... ksi nie mia tyle

pienidzy, aby zapaci ów gmach, a tern mniej, aby go

osobicie zamieszka... wic paac zamieni si wkrótce na

folwarczny budynek dla niemieckiego barona (we wsi Wo-
szakowicach pod Wschow)... Ju jako wojewoda okryty by

August wszelkiemi byskotkami (orderami).... radby jednak

posiada wszystkie godnoci istniejce w obcych krajach:

grandostwo hiszpaskie, niebiesk wstg francuzk, parostwo

nawet angielskie, które wedug praw angielskich nie moe
by przyznane cudzoziemcowi... Byo to nieugaszone pra-

gnienie—pewien rodzaj puchliny szlacheckiej... Przy tylu prze-

sadach, które prawie przygniatay Augusta Sukowskiego,

byoby jednak niesprawiedliwie odmawia mu wszelkich przy-

miotów.... w Rydzynie utrzymywa dwa instytuta edukacyjne

dla szlachty ubogiej... a jego korpus kadetów (na 12 tu chop-

ców) by kopi warszawskiego... Zwolennik wstecznoci i, ze

wzgldu na wiek, mionik przestarzaych idei, X August

z innego wzgldu sta na równi z ideami wieku" *). Adopto-

wany synowiec -demokrata stosuje t pochwa do poj
Augusta o edukacyi i wynurza mu wdziczno za wasne

staranne wychowanie, ale my wiemy jeszcze, e na sejmie

delegacyjnym od Augusta wychodziy najwiatlejsze i naj-

poyteczniejsze wnioski lub uwagi, e z pomidzy zasiada-

jcych w owem gronie rzeczników postpu on bodaj okaza

najwysze wyksztacenie i uzdolnienie. Przytaczalimy ju zda-

*) Pamitnik jeneraa Sukowskiego w Pamitnikach z XVIII w.

wyda upaski, tom IV, str. 26— 31.
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nie jego w sprawie wociaskiej (wyej, tom I str. 394);

obecnie wymieni musimy jego gos przeciwko uywaniu tortur

w sdach i protest przeciwko wyrokowi Komisyi Skarbowej

Koronnej na dwóch ydów faszerzy monety *); zreszt przej-

rzymy wkrótce dyskusy finansow.

O przygotowanie projektów podatkowych Delegacya, na

wniosek Poniskiego. upraszaa komisarzy skarbowych, ofia-

rujc im miejsce w swojem gronie **). Skutkiem takiego we-

zwania przyby i w charakterze reprezentanta Komisyi Skarbu

Koron, zasiada w Delegacyi wielokrotnie ju wzmiankowany

finansista Fryderyk Moszyski, którego biografi po-

damy niej (w § 84).

Nadto, dla przypieszenia sprawy podatkowej, Delegacya

na wniosek prezesa swego biskupa Ostrowskiego w d. 17

wrzenia 1774 r. wysadzia ze swego grona oddzieln depu-

tacy czyli „subdelegacy do uoenia podatków". We-

szli do niej: sam Ostrowski podówczas biskup kujawski (pó-

niej prymas), wojewodowie: gnienieski August Sukowski,

poznaski Antoni Jabonowski i pocki Józef Podoski, ka-

sztelan poznaski Józef Mielyski, marszaek w. k. Stani-

saw Lubomirski i hetman w. k. Fr. Xawery Branicki z se-

natu i ministeryum, a ze stanu rycerskiego : Raczyski pisarz

kor., posowie: Miaskowski, Korytowski, Antoni Sukowski,

Lipski, Lasocki, Frankowski, Biesiekierski, Rociszewski, Ra-

dzimiski, Krosnowski, Radoski, Hadziewicz, X Woro-

niecki, dwaj Xta Czetwertyscy (Antoni i Micha, Dbski,

Czaplic i Kochanowski. Nadto z W. X. Litewskiego: To-

maszewicz, Lenkiewicz, Pruszanowski, Jeleski, Stypakowski,

Kurzeniecki i Wolmer ***).

*) Pr. Deleg. Zagajenie IV, sesya 43 z dnia 26 Sierpnia 1774 roku,

str. 299.

**) Pr. Deleg. Zagajenie IV, sesya 40, str. 282.

***) Pr. Deleg. Zagajenie IV, str. 397.
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Dopiero po zoeniu projektów przez t deputacy, oraz

przez Moszyskiego w imieniu Komisyi Skarbowej Koronnej,

zaczy si rozprawy o podatkach nader mozolne d. 10 gru-

dnia 1774 r. w zagajeniu VI, a zakoczyy si w zagajeniu

VII d. 15 marca 1775 r. Wanie w pierwszej z pomienio-

nych dat Poniski, wyliczajc interesa, jakie do zaatwienia

pozostaway, na pierwszem miejscu wymieni: 1) pogówne

generalne i „pewnie" podymne generalne, 2) co generalne,

3) czopowe miejskie, 4) papier stemplowany. Nazajutrz przy-

szed pod obrady projekt ca generalnego, lecz wywoa róne

opozycye i wnioski krzyujce si: to aby wpierw przed-

stawiono taryf, która jeszcze uoon nie bya, a której sam

druk, zdaniem Moszyskiego, zabraby ze dwa tygodnie; to,

eby wykonanie nie zaczynao si od nastpnego nowego

roku (Czetwertyski); to, eby ca na szlacht wcale nie na-

kadano (Jezierski) i t. p. Pomimo napomnie Stackelberga, e
wyznaczony dla Delegacyi termin limity jest ju ostatnim,

nie przyszo do adnej decyzyi. Nie pomoga te grubo nie-

grzeczna poajanka Stackelberga na nastpnej sesyi, e „trzej

ministrowie (dworów rozbiorczych) sprzykrzyli sobie sysze

wicej wrzasku, ni dobrego zdania". Dopiero na posiedze-

niach 15— 17 grudnia uchwalono czopowe z miast i miaste-

czek nawet dziedzicznych. Wnoszono potem inne projekty:

od króla, od Masalskiego biskupa wileskiego, od Lubomir-

skiego marszaka w. k. etc, ale decyzy otrzyma jeden

tylko projekt Litwinów o opacie dwóch kwart z królew-

szczyzn litewskich, poczem przy nadchodzcych witach od-

roczono posiedzenia na cay stycze. Najwstrtniejsz stron

tych sporów bezowocnych stanowi targi ze Stackelbergiem

o wyznaczenie czasu do suchania interesów prywatnych, oso-

bistych (szczególnem natrctwem odznaczy si pose Fran-

kowski). Na pierwszej po tern odroczeniu sesyi (d. 1 lutego

1775 r.) wystpi Stackelberg z gronem owiadczeniem, e
podug otrzymanych od trzech dworów instrukcyj, wszystkie

sprawy publiczne maj by zaatwione przed dniem 28 lu-

tego; inaczej bd zmuszone dwory „uy mocy, któr im
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Bóg powierzy" i zmusi Delegacy do przyjcia projektów

bez rozpraw. Jako zoy 1 1 projektów, których jednak tre-

ci i pochodzenia Protokó nie podaje *). Pogróka ta oso-

dzona upewnieniem, e „o pracujcych nie bdzie zapomnia-

no" poskutkowaa. Z kolei uchwalia Delegacya (3— 10 lu-

tego) prawo o emfiteuzach, o papierze stemplowym, o kalen-

darzach i ksigach ydowskich—dwa ostatnie wniesione przez

Ant. Sukowskiego posa omyskiego, pomimo opozycyi

Czetwertyskiego, który biada na uciliwoci obywatelów,

i Chomentowskiego, który wyraa obaw, e nie bdzie

mia pokaza si pozostaym w domu braciom. Niezmiern

burz wywoa projekt podymnego: „Powstaa caa izba, py-

tajc si o autora tak uciemiliwego dla kraju wynalazku,

drudzy owiadczajc si quam solennissime protestowa".

Na to odezwa si August Sulkowski wojewoda gnienieski:

„Nie wstydz si tego. em ten projekt poda.... komuniko-

waem go i reprezentowaem JKMci: odesa go pan dobry i ro-

zumny do rezolucyi Przewietnej Delegacyi... Znosz si za

to dwa podatki: pogównego i hybernego (s i c), które tak

byy niesprawiedliwym i cikim haraczem. Sto pidziesit

lat. jak byy lustracye; dobra poszy w gór: czyli nie su-

szna, aby wicej na obron siebie importoway? Jeeli nie

mamy myli wystarczajcych do obrony Rzeczypospolitej po-

datków, pytam si: na co nam tak dugi sejm... ale kto

kocha ojczyzn i szanuje wolno, przyzna, i trzeba jej

obrony". Wytknita w tej mowie zamiana pogównego i hy-

berny na podymne uspokoia wzburzenie; po innych gosach

i propozycyach (pomidzy innemi podatku rolniczego pugo-

wego), za poparciem Stackelberga i Poniskiego, zlecono

*) Pr. Delegac. Zagajenie VI, sesya 14 z dnia 10 lutego, str. 57

i mylna, bo drugi raz powtórzona , sesya 17 z dnia 14 grudnia, str. 67;

sesye 18—20 z dnia 15 i 17 grudnia, str. 70, 71, 75, 78, sesya 21 z dnia

19 grudnia, str. 81—83, 86, 87; sesye 22 i 23, str. 90, 94, 97, sesya .'4

z dnia 1 lutego w Zagaj. VI, czci II str. 3.
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Komisyi Skarbowej Koronnej uoy projekt podymnego i ten

ostatni poszed nareszcie pod stanowcz rozpraw. Zosta on

przyjty wikszoci gosów dnia 14 lutego 1775 r. z po-

dziaem dymów na dwie klasy, przyczem klasyfikacyi dopenio-

no natychmiast na podstawie—kalendarzyka politycznego (!) *).

Potem w cigu lutego toczyy si rozprawy o kompanii

tabacznej, oraz o likwidacyi dugów i subsidium chari-

t a t i v u m na spat tych dugów, ale dopiero po nowej pro-

longacie w marcu, pod naciskiem Stackelberga, duchowiestwo

zdecydowao si na pacenie 600.000 rocznie (350 t. kato-

lickie i 250 t. greckie); ta suma przyjt zostaa, bo cyto-

wany przez Szamockiego przykad, e duchowiestwo hisz-

paskie, prócz udziau w podatkach ogólnych paci 3 miliony

dukatów rocznie królowi — nie zachci nikogo do nala-

dowania. Projekt anowego napotyka niemniej zacit opo-

zycy ze strony t}
Tch starostów, których dotyka (d. 6 i 7

marca); tylko zniesienie loteryi Genueskiej i zamiana jej na

krajow posza gadko **). Utrzymanie dawnych podatków

i podwyszenie poglównego ydowskiego odbyo si bez

rozpraw.

Spodziewano si, e te podatki wystarcz do zaopa-

trzenia projektowanego budetu o 32, a nastpnie o 33-ch

milionach dochodu i 30.000 wojska; cyfry te byy oznaczone

naturalnie w porozumieniu z posami trzech dworów, szcze-

gólnie ze Stackelbergiem, jako reprezentantem gwarantki na

konferencyach poufnych po za Izb ***).

Jakiekolwiek uczucia, widoki, wpywy skaday si na

ostateczny wypadek obrad: zaznaczy winnimy, e reformy

*) Pr. Deleg. Zagajenie VI, cz 2, sesye 25—31, 32, str. 52, 53,

sesya 24, str. 62— 63.

**) Pr. Deleg. Zagajenie VII, sesye 1 i 2 z dnia 6 i 7 marca 1775

roku, str. 17—22, 12, 23, sesya 9 z dnia 15 marca, str. 53, 56, 22.

***) Pr. Deleg. Zagajenie VI cz 2, sesya 36 z dnia 16 lutego

1775 str. 75, sesya 31 z dnia 10 lutego str. 49 i sesya 32 z dnia 11 lute-

go str. 50.
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Delegacyi signy dalej, ni dawniejsze, Czartoryskich. Zno-

siy one istniejc od 1717 r. tak zwan „punktualn pac
wojska" i zarzd wszystkich podatków koncentroway w Ko-

misyach Skarbowych; zarazem podnosiy one skal podat-

kow tak znacznie, i dochody uszczuplonego rozbiorem kró-

lestwa bd we dwójnasób wiksze od dawnych przedroz-

biorowych.

00. Przypatrzmy si tedy bliej temu nowemu sy-

stematowi podatkowemu z uwzgldnieniem cech, jakich na-

bra z czasem w wykonywaniu. Tym sposobem obeznamy

si zarazem z czciami skadowemi sprawozda Komisyi

Skarbowych na cay przecig okresu drugiego.

1. Podymne generalne miao by pobierane ze wszy-

stkich trzech kategoryj dóbr to jest: królewskich, duchownych

(z wyjtkiem samych tylko zakonów ebrzcych mcndican-

tium) i ziemskich tak w Koronie, jak w Litwie, tak z miast

jako te wsi. Wsie, województwami i powiatami rozklasyfi-

kowane, paciy jedne po 7, drugie po 5 zp. rocznie od dy-

mu lub komina; miasta dzieliy si na cztery klasy: w pierw-

szej jedna Warszawa pacia po 16, 15, 14, 10, 8 i 6 zp. od

komina, klasa druga po 12 do 6, klasa trzecia po 8 do 4,

najmniejsze miasteczka, mniej ni 300 dymów liczce, po 4

zp. Na Litwie klasyfikacya bya inna, a stopa opat w nie-

których razach wysza *). Dla wykonania tej konstytucyi

Komisye Skarbowe wykonay lustracy dymów w latach 1775

i 1776, o której mielimy ju sposobno mówienia (w § 7-m).

Podymne zajo miejsce dwóch zniesionych dawnych podat-

ków: pogównego chrzeciaskiego i podymnego starego, prze-

znaczonych niegdy na „punktualn pac wojska", co stao

si gównym filarem nowego budetu, wynosio bowiem rocz-

nie okoo 5 milionów w Koronie i 2 miliony na Litwie.

2. Pó po dymne zastpio hybern z dóbr królew-

skich i stoowych; zapewne skutkiem uszczuplenia tych dóbr

') Vol. Leg VIII, f. 133 i nasL, f. 631 i nast.
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przez rozbiór kraju wynosio tylko okoo 350.000 w Koronie

(na Litwie nie byo go wcale). Paciy je kominy po 7 i pó
i 10 i pó zip.

3. Czopowe (krajowe) byo podatkiem dawnym, od

roku 1511 wspominanym pod t nazw w Ksigach Praw,

a pod nazw „cyza" (=akcyza) w laudach od roku 1479 *);

obecnie wskrzeszono niewykonan uchwa z r. 1768 o spo-

sobie wybierania, czyli tak zwan „ordynacy czopowego

i szelnego". Po zawarciu za traktatów handlowych usta-

lonem zostao: 4. czopowe od likworów zagranicznych

i 5. skadne winne. Dochód z tych trzech akcyz wynosi

w Koronie po l. s do 2, 2
milionów rocznie, w Litwie okoo

0,5 miliona.

6. Pótory kwarty w Koronie i kwarta sowita
(podwójna) w Litwie stanowiy znaczne zwikszenie ., kwart)'

sprawiedliwej" Czartoryskich, poniewa obie te opaty byy
pobierane na podstawie lustracyi z roku 1765; przynosiy te
z uszczuplonego rozbiorem kraju niemniejszy, a nawet nieco

wikszy dochód ni dawniej przed rozbiorem, bo okoo

1,367.000 w Koronie i 1,103.000 w Litwie.

7. anowe byo pamitk po utworzonej przez Ste-

fana Batorego i zapomnianej w XVIII wieku piechocie ano-

wej z wybraców. Wyznaczone na jej utrzymanie any wy-

branieckie dostay si po wikszej czci w rce starostów

i poszy na zasilenie ich worka. Konstytucya z roku 1764

przypomniaa sobie o t}
Tm awulsie Rzpltej i kazaa lustrowa

owe any „dla informac3'i Rzpltej", a nalece z nich anowe
razem z kwart pobiera **). Ale nie zawsze je mona byo
wynale w masie gruntów starostwa lub dzierawy. Do-

piero w drugim okresie, stosownie do zalecenia konstytucyi

*) Yol. Leg. I, fol. 376 tit.: Nobiles Regni. Pawiski: Sejmiki

Ziemskie 1895. W/arsza\va, str. 142.

**) Yol. Leg. VII, f. 42, str. 25.

We-.vntrzne dzieje Polski Korzona. — T. TTT. 11
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z roku 1776 *) zaja si pilnie t spraw Komisya Skarbo-

wa Koronna i z czasem dochód z anowego podwoia; bya

to jednak pozycya malej wagi (30 do 60 tysicy).

8. Poglówne ydowskie Delegacya podwyszya

z 2ch na 3 zote; ponawiane co lat 3 „lustracye gów ydów
skich" przyczyniy si do powikszenia tego dochodu z 495

do 630 tysicy w Koronie i 300 tysicy na Litwie.

9. Ca: kupieckie, 10. szlacheckie i 11. od soli

byty wskrzeszonem „ciem generalnem" z roku 1764, pobie-

ranem od wszelkich bez wyjtku transportów. Fryderyk II

ju mu si nie opiera, posiadszy Pomorze i ujcia Wisy.

Dochód wszake nie dorównywa clu dawniejszemu z lat

1764— 1766, a przyczyn tego niepomylnego rezultatu zro-

zumiemy, gdy przypomnimy sobie taryf celn prusk, szy-

kany Fordoskie i opakany stan handlu polskiego w tym

okresie. Przecie ku kocowi onego wszystkie trzy rodzaje

ca czyniy okoo 1,8 miliona rocznie.

12. Stemple, mianowicie: papier stemplowany**),

13. kart}'', 14. kalendarze i 15. ksigi ydowskie stem-

plowane byy teraz wprowadzone po raz pierwszy. Tylko

z papieru, uywanego na weksle i tranzakcye, pyn do skar-

bu koronnego dochód znaczniejszy — od 320 do 427 tysicy

na rok. Taryfa, ostatecznie w roku 1776 ustalona, nie mo-

ga by uciliw, gdy we wszystkich aktach „jurydycznych"

wymagany by stempel ceny 1 grosza srebrnego (6u miedzia-

nych) i to od pierwszego tylko arkusza oryginaów, na we-

ksle za i tranzakcye o kupno dóbr, lub zapisy tabelka za-

czynaa si od 2ch srebrnych groszy na 100—500 zip.; przy

interesie szacowanym na 50.000 pacio si tylko 30 zp., od

100.000 pacio si 90 zp. a dopiero przj' sumach wyszych

*) Yol. Leg. VIII, 898, str. 554.

**) Bv uywany najprzód w Hiszpanii, potem od 1655 roku we

Francyi (Rank: Franzosische Gesch. 1869, III, str. 122.
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nad sto tysicy stosowano rachub podwójn *). Odpowie-

dnio do tej taryfy Komisye Skarbowe zamawiay na fabry-

kach zapas papieru stemplowanego i pakami rozselay do ofi-

cyalistów swoich i do grodów. Przy tranzakcyach na bardzo

wielkie sumy odbijano arkusz pojedynczy waciwej ceny; tak

w roku 1787 posiano superintendentowi prowincyi ukraiskiej

arkusz ceny 28.650 zip. do kwitu z sumy 12.000.000, zapa-

conej przez Potemkina za Smilaszczyzn, potem drugi na su-

m 2.682 zip. do kwitu za sprzedane temu Potemkinowi do-

bra Orowskiego; w roku za 1792 regencya stemplowa wy-

daa arkusz wartoci 3-1.650 zp. od sumy 14 i pó milionów

dla Teppera i Meysnera bankierów **). Inne gatunki stempla

przynosiy nader szczup intrat, a szczególnie stempel, wy-

ciskany na wprowadzonych z zagranic}7 ksigach ydowskich,

bo czasem nie caych 5.000 na rok.

16. Pobór} 7 od furmanów i flisów stanowiy malu-

czk strug dochodu — okoo 50.000 w Koronie.

17. Proweniencya tabaczna datuje si od sejmu

delegacyjnego ***). Pierwszy wniosek wyszed od Poniskiego,

który zwróci uwag izb}', e „nietylko w Warszawie, ale we
wszystkich miastach kamerdynerowie i cudzoziemcy tak han-

dluj tabak, e grosz na groszu zarabiaj" ****). Prawo

pierwotne, z roku 1775 urzdzio ten dochód w postaci po-

datku po zotemu od funta tabaki zagranicznej i lOgo grosza

od krajowej, uiszczanego przez handlujcych w kocu roku,

po obliczeniu i zaprzysieniu iloci tabaki i tytuniów sprze-

danych ** **). Prawo to wywoao ruch midzy kapitalistami

*) Vol. Leg. VIII, 889, str. 549.

**) Pr. Ek. A 24, str. 53, 288; A/30, str. 934.

***) W r. 1661 uchwalio W. X. Litewskie na termin dwuletni „od

kade\- rule tabaki po zotych pici... ab industis et evectis" (Vol. Leg. IV

fol. 817), ale to by, jak si zdaje, wypadek jedyny i wyjtkowy.
****) Pr. Deleg. Zagajenie VI cz. 2. sesya 42 z dnia 23 lutego

1775 roku, str. 122.

"****) Vol. Leg. VIII, f. 147, str. 95.
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i spekulantami. Do Komisyi Skarbowej Koronnej wnet zgo-

si si niejaki Antoine de Saby, pukownik wojsk koronnych

z projektem „do arendowania tabaki". Wystpowa on jako

reprezentant caej kompanii, zaczyna swe podanie od moty-

wów patryotycznych — wynagrodzenia krajowi strat przez

rozbiór poniesionych, proponowa od funta tabaki krajowej po

zotemu zamiast 6ciu groszy do skarbu; da za monopolu,

ce protekcyjnych i t. p. Na prób Komisya zawara z nim

kontrakt tymczasowy bez oznaczenia terminu „do nowych

praw" (dnia 28 padziernika 1775 roku). Ta pierwsza, blisko

dwa lata trwajca administracya mae przynosia dochody

skarbowi, a szkodliwie miaa oddziaa na produkcy tytu-

niów krajowych *). Nauczony tern dowiadczeniem sejm

z roku 1776 poda nowe przepisy, jak np. aeby fabryki na

tabaki wszelkich gatunków w kraju zaoone byy, aeby ta-

ksa sprawiedliwa wszelkich gatunków tabaki zagranicznej lub

krajowej uoona bya **)
i t. p. Niebawem zgasza si za-

czli nowi kontrahenci: Kompania Morska Pruska przez repre-

zentanta swego J. ab Hein, baron Wetzlar ze swoj kompa-

ni, Jezierski kasztelan ukowski na czele konkurentów krajo-

wych. Ostatecznie po dugich ukadach i roztrzsaniach, tak

w Komisyi jak w Radzie Nieustajcej, otrzymali kontrakt zje-

dnoczeni w Kompani Tabaczn Andrzej Rafaowicz, Jan De-

kert i „Pioter" Blanc. Poniewa Komisya Skarbu Kor. „uo-

ywszy powikszenie dochodu publicznego z tabaki przez

przedawanie tabaki na zysk Skarbu Koronnego z wycze-

*) Arch. Skar. Kor. dzia XXVI Interesa dotyczce tabaki

ksiga Nr. 1 nie paginowana; kontrakt bezterminowy „do nowych praw"

z podpisami komisarzy Piwnickiego i Sobolewskiego oraz Antoine de Saby

Colonel et Compagnie, aprobowany przez Kossowskiego p. n. k. z dnia 9

listopada. Gos Michaa Czackiego posa czernich. na sesji 20 padziernika

1789 roku, druk w Biblot. Uniw. Warsz. Unicat Nr. 4, 16,
5
/36 („dwa lata

tylko tabaka le administrowana bya, a za 20 lat plantacya tytuniu nie

powraca").

**) Vol. Leg. VIII, f. 890, str. 550.
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niem wszelkich handlujcych od handlu tabacznego, nie mo-

ga na to odwaa znacznych sum... na zaoenie fabryk, na

przysposobienie materyaów, na opacenie fabrykantów i ro-

botników, utrzymanie magazynów i ponoszenie przypadko-

wych szkód:" wic spóka zebraa kapita przez akcye, zobo-

wizaa si urzdzi wasnym kosztem fabryki, przerabia na

nich tyle tytuniu do kurzenia i tabaki do zaywania, ile „kon-

sumencya kraju" wymaga; zaoy i utrzymywa 10 do 12

magazynów w Koronie i z tych tylko towar dystrybutorom

sprzedawa pod kontrol „officyantów" czyli urzdników skar-

bowych. Dochód skarbowy formowa si z rónicy pomidzy
cen fabryczn z góry okrelon i cen w sprzeday, która

bywaa podwójn albo i silniej jeszcze zwikszon *). Pod

takim systematem upyn cay okres drugi, gdy z kocem
pierwszego szeciolecia dnia 30 maja 1783 utrzymaa si ta
sama „Antrepryza", przypuciwszy do udziau Komisy Eko-

nomiczn J. K. Mci. Drugie szeciolecie upyno z kocem
1789 roku i wtedy dopiero Komisya Skarbowa Koronna mo-

ga wykona konstytucy z roku 1786, która jej zlecia fa-

brykowa tytunie i administrowa cay interes bez porednic-

twa jakiejkolwiek „Antrepryzy" **). Wzrost dochodów z tego

róda w Skarbie Koronnym by stay i znaczny: od 324.000

do 1,076.000 na rok. W Litwie gorzej si dziao z tabak:

kompania tameczna, do której wchodzi Jezierski, kasztelan

ukowski i zysków nie miaa, i cz kapitau postradaa.

*) Interesa tabaczne ksiga 1, kontrakt z dnia 16 czerwca

1777; doczona tabelka cen fabrycznych wskazuje, e skarb ma przyjmo-

wa po 3 zip. funt tabaki Holenderskiej przedniej, St. Omer i Marocco, oraz

tytunie: Turecki najlepszy krajany w oowiach i Pod królem angielskim; po

2 zp. tabak Holendersk ordynaryjn w oowiu i tytu Turecki redni;

po 1 zp. tabak naturaln ordynaryjn Rappe i tytu Yirginia; po gr. 18

tytu krajowy w rolach. Ceny sprzeday znalelimy dopiero pod rokiem

1788 (ksiga 12): Marocco, St. Omer i Holenderska przednia po 7'/.
2
zp.,

de Paris Offenbachska zp. 8. (Kontrakt z Komisya Ekonom. JK. Mci i An-

trepryza w ksidze 7 ).

**) Konstytucy sejmu 1786 roku str. 21 tit: Zakwitowanie Komisyi

Skarbu Kor.
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18. Loterya krajowa bya spadkobierczyni loteryi

Genueskiej (Lotto di Genewa), przyjtej dla Polski w roku

1768 przez sejm Radziwillowski. Na mocy kontraktu, zawar-

tego przez Komisy Skarbow Koron, z margrabi de Croza r

bankierem genueskim, kantor tej loteryi zacz funkeyono-

wa od roku 1769 pod dyrekcy niejakiego Filipa de Gibelli,

a potem Perozza czy Perazzo. Ale Genueczycy nic bodaj

nie zapacili do Skarbu, wymawiajc sie szkodliwym wpy-

wem zaburze krajowych. Z tego powodu Delegacya zale-

cia Komisyom Skarbowym zawiera umowy 6-letnie z oso-

bami krajowemi, wchodzcemi do kompanii loteryi. W wy-

konaniu tej konstytucyi Komisya Skarbowa Koronna dnia 10

lipca 1775 postanowia zawrze kontrakt z Tepperem, który

si zobowiza paci do skarbu po 180.000 zp. rocznie. Tep-

per odstpi swego kontraktu bankierowi Boccardo, ale dal

za kaucy do wysokoci opaty rocznej. W roku 1781 na

takiche warunkach podjli si dzierawy Kahl i Wilh. Zuge-

hoer, lecz zapewne kaucyi nie zoyli, bo dnia 3 kwietnia te-

go roku rzd loteryi powierzony zosta czasowo Tepperowi,

a dnia 15 lipca ostatecznie Piotrowi Blanc, który ofiarowa

wasnego kapitau 12.000 czerw. zt. na gr, ale paci zobo-

wizywa si tylko po 40.000 zip. rocznie jako minimum do-

chodu, przenoszcym za t sum zyskiem dzieli si by po-

winien ze skarbem po poowie — naturalnie pod kontrol ofiw

cyalistów skarbowych i dozorem jednego z komisarzy pod-

czas cignienia. Jeszcze przed upywem terminu, bo ju od

pocztku roku 1787 Komisya Skarbowa Koronna zacza or-

ganizowa wasn Dyrekcy Loteryi i, usunwszy dzierawc,

obja bezporedni administracy od dnia 1 wrzenia 1787 r.

Fundusz na gr wyznaczony wynosi 216.000 zip. Jak si-

dowiadujemy ze szczegóowego „Opisania Gry", cignienie

odbywao si 24 razy do roku we rody, w wielkiej sali pa-

acu Rzeczypospolitej, Krasiskim zwanego, z okazaoci;

przygrywaa muzyka, prezydowa Komisarz Skarbowy, bilety r

czyli raczej numera wycigao dzieci, obwoywali woni. Po

kadem cignieniu wypacano 5ciu ubogim panienkom rodem
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z Polski, w szpitalach publicznych znajdujcym si, po 80 zp.

a wic rocznie 120 pannom 9.600 zip., dziecku cigncemu
losy 9 zp., a poniewa place oficyalistów obliczone byy na

30.260 zp., wic ogól kosztów wynosi 41.084 prócz tantye-

my, pobieranej przez kolektorów. Dochód skarbów}- powsta-

wa z zakupywanych przez publiczno stawek i rónicy po-

midzy wpywami a sum wypaconych wygranych. eby
da wyobraenie o planie, wypisujemy kilka paragrafów:

„Grajcy zakupuje jedne lub kilka liczb... a cen zakupionych

numerów, wielko majcego nastpi zysku i rodzaj cignie-

nia wedug woli swojej uoy moe". W cignieniu prostem

(extratto semplice) dyrekcya paci 14 razy tyle, ile za liczb

postawiono (naturalnie, w razie wygranej); w cignieniu okre-

lonem (extratto determinatto) wygrane s znacznie wiksze,

ale trudniejsze do zdobycia, bo gdy pomidzy 5-ciu wyciga-
nymi numerami grajcy oznaczy: „ta pierwsza, ta druga b-
dzie"; tedy, jeli w istocie wyjd liczby te same i w porzdku
tym samym, dyrekcya paci 67 razy tyle, ile wynosia staw-

ka; kto zakupi i wygra ambo. wemie 240 swoich stawek,

za terno wykupione i wygrane bierze si 4.800 stawek. Gdy
kto wszystkie 5 liczb wygra na wszystkie amba i terna, bie-

rze: za 10 trójek 48.000 oraz za 10 dwójek 2.400, razem

50.400 razy, ale na terno nikomu wiksza suma nad 10 zip.

zapisan by nie moe. Cignie si za kadym razem tylko

5 numerów (wygrywajcych) a wszystkich liczb wkada si

90 z imieniem i przezwiskiem ubogiej panienki. Bya to wic
tak zwana loterya liczbowa, hazardowniejsza od praktykowa-

nych dzi klasycznych. Jakkolwiek dochód skarbowy wzra-

sta szybko (z 28.500 do 253.000 zp.), to jednak wzrost taki

nie sprawiby pociechy dzisiejszemu finansicie, gdy wszystkie

rzdy staraj si w XIX wieku lotery omija, lub tylko na

dobroczynne cele obraca. W Litwie jej nie byo *).

*) Szczegóy o loteryi pochodz z Pr. Ek. A/5 str. 154, 169, 440;

AT str. 54; A 9 str. 680; A 12 str. 520; A 18 str. 161, 218, 420: plan

w A 24 str. 331—349.
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19. Miasta Gdask i Toru ju od roku 1768 udziau

w podatkach i ciarach Rzpltej bra nie chciay; skaday

tylko ma opat homagialn (36.000 i 3.600 zp.) i to nie

zawsze. Nie moemy si temu dziwi, wiedzc z § 34, w jak

opakanym znajdoway si stanie. Paciy jednak co do skar-

bu królewskiego.

20. Most pod Warszaw po rozebraniu w zimie 1764

roku by zbudowany w roku 1775 przez Poniskiego; jemu

te konstytucya delegacyjna przyznaa wybieranie mostowego

przez lat 10 na wasn korzy, a po upywie tego terminu

zalecia paci do skarbu po 50.000 zp. rocznie. Skutkiem

bankructwa Komisya zabraa most w swoje administracy

od roku 1786, ale poprzestawaa na zabieraniu swojej nale-

noci, przelewajc przewyk dochodu do masy konkurso-

wej *).

Gdy dodamy jeszcze 21) Percept potoczn z dro-

bnych i przypadkowych wpywów, a dla Litwy M 1 y n o w e

i Czynsz Magdeburski, otrzymamy ju cakowit skarb-

nic funduszów, jakimi rzd polski móg si posugiwa do

zaspakajania potrzeb i wymogów pastwowych w II okresie.

Istniay wszake inne jeszcze dochody, przeznaczone na uy-

tek specyalny; byy one wjjte z obrotu biecego i do a-

dnych planów przyszoci posugiwa nie mogy. Do takich

nale:

22) Proweniencya z dóbr Ostrogskich.
Na mocy ukadu, zawartego z Zakonem Maltaskim, sawna

ta z dugoletnich procesów i ugod ordynacya przesza pod za-

rzd Skarbu Koronnego; dochody jej szy na pensy dla

przeora (Poniskiego) i kawalerów maltaskich, na wyregu-

lowanie rachunków z duchowiestwem i utrzymanie regi-

mentu Ostrogskiego; ma tylko sumk (okoo 3.500 zp. ro-

•i Vol. Leg. VIII f. 205. Pr. Ek. A/23 str. 625, 648; A/25 str.

301 i t. d.
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cznie) zdoa skarb koronny zaoszczdza na rachunek rema-

nentu.

23) S u b s i d i u m charitativum od duchowiestwa,

owe z takim trudem wykoatane 600.000 zip. byy przezna-

czone na umorzenie dugów Rzpltej, a przewanie Stanisawa

Augusta. Na tene cel szo z funduszów skarbowych 500.000

w Koronie i 200.000 na Litwie.

24) Równie do suby dugu byl przekazany czynsz
emfiteutyczny, który zasuguje na blisze rozpoznanie. Czy

tajc w Volumin'ach Legum konstytucy 1775 r. p. t. Sta-

rostwa i królewszczyzny, monaby mniema, e dokonan
zostaa jaka wielce doniosa w skutkach swoich reforma:

oto król zrzeka si szafunku starostw i wszelkich królewszczyzn

„na uytek i potrzeb publiczn"; sejm za sianowi, e one

po mierci kadego uprzywilejowanego teraz posesora pu-

szczane bd prawem emfiteutycznem „na czynsz pewny i bez-

pieczny dla Rzpltej na 50 lat" z licytacyi (per plus offeren-

tiam). Nastpuj potem przepisy wykonawcze: jak maj po-

stpowa Komisye z ona sejmu wybierane, Koronna i Li-

tewska, do nadawania kontraktów emfiteutycznyeh; jak Ko-

misye Skarbowe maj przez swoich lustratorów szacowa
kad wakujc królewszczyzn, urzdza licytacy z trzy-

krotnem dzwonieniem „w przecigej chwili"; jak ma by
pilnowan ciso w paceniu rat czynszowych pod grob
sekwestrac3'i, egzekucyi wojskowej, zabierania kaucyi i t. p.

Tymczasem w wykonaniu prawo to, w gównych czciach
oparte na egoistycznym projekcie Moszyskiego, popierane

kilkarotnie przez posa rosyjskiego, zawotowane po uporczy-

wej dyskusyi dnia 3 i 4 lutego, przynioso skarbowi mae po-

ytki, a stao si powodem wielkiego skandalu. Wysadzone
przez klik Poniskiego Komisye rozdawnicze rozposayy
mnóstwo królewszczyzn, wakujcych i dzieronych jeszcze,

pomidzy swoich stronników lub tych, co si najlepiej datkami

komisarzom okupili, tak, e list owych obdarowanych emfi-

teutów lub expektantów nazwano czarn ksig. Warunki
dzierawy musiay by bardzo dogodne, skoro Szczsny Po-
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tocki General Artyleryi nakupi takich emfiteuzów za milion

zotych. Na sejmie czteroletnim rr.ów icno o tern prawie i jego

wykonaniu duo z powszechnem oburzeniem; wychwalano

ksicia Czetwertyskiego, który nie przyj ofiarowanego mu
starostwa. X Sanguszko Hieronim, wojewoda woyski,

zrzeka si swoich dwóch emfiteutycznych starostw: Czerkaskie-

go i Kazimierskiego; kady mówca, jeli móg, chwali si, e
imi jego nie znajduje siew „czarnej ksidze". Switcslawski

pose woyski twierdzi, e delegacya sejmowa z r. 1775 nie

bya umocowan od Rzpltej do tworzenia emfiteuzów. Naru-

szewicz biskup smoleski, syszc szyderstwa z expektantow (t. j.

tych, co zakupywali sobie kontrakt zawczasu, przed mierci

starosty obecnego) nagani ich, e, „nie zmierzywszy prze-

cigu ycia swego, czekaj na koniec cudzego", ale jako hi-

storyk uspakaja izb perswazy, e „nie pierwszy sejm 1775

r. da przykad expektatyw: miaa Rzeczpospolita i dawniej

Werresów, chciwych majtku publicznego" *).

Pomijajc wszake stron moralno- historyczn, która

jest haniebn, i stron pastwowo-polityczn, która jest adn
(bo oddzielenie wanego urzdu starosty od posiadania pe-

wnego obszaru ziemi odkadao si na dugie lata, a do czasu

przejcia wszystkich królewszczyzn na emfiteuzy): prawo to

ze stanowiska czysto finansowego miao przecie jak war-

to. W przyszoci, przy prawidowem wykonaniu otwieraa

ono skarbowi coraz obfitsze róda dochodu, gdy pod licy-

tacy przychodzia królewszczyzna „zlustrowana i otakso-

wana" na nowo; dawna kwarta z r. 1765 stanowi moga

chyba minimaln sum czynszu; chcc stan do licytacyi,.

konkurent musia ofiarowa co wicej nad takie minimum,,

a wic przy najmniej pomylnych warunkach licytacyi czynsz,

emfiteutyczny musia by wikszym od kwarty. Wiemy te

z ubocza, e licytacya sprowadzaa nawet hazardownych kon-

*) Posiedzenia 65 z dnia 21 ',2 1789, 68 z dnia 27,2 i 71 z dnia

6 3 w Dyaryuszu (urzdowym) tom II, cz 2, str. 117, 262, 282.
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kurentów, którzy „z nieprzyjani ku starostom aukcyonowali

bewzgldnie". Przytem emfiteuci byli poddani pod wszelkie

ciary publiczne, jakie prawo na nich naoy moe. i uwal-

niali si tylko od „dwojakiej kwarty", któr czynsz zastpo-

wa *). Jako z rachunków skarbu kor. widzimy, e dochód

z czynszu emfiteutycznygo w dwuleciu 1786— 1788 doszed

do 244.154 zp., a pótory kwarty i pópodymne, pacone przez

dawniejszych starostów i dzierawców, zmniejszyo si tylko

o 142.795 zp., zatem skarb osign rocznego zysku na

emfiteuzach ju wtedy 100.000 zp. W okresie II wszake
zysk ten nie pomnaa! czynnych zasobów skarbu; przeciwnie,

uszczupla je raczej gwoli rychlejszej spacie dugów.

W rachunkach skarbowych, jako dochód, figuruje jeszcze

„Grosz 60-ty", ale ten jest tylko dochodem kasowym, po-

biera si bowiem, czyli raczej potrca si z wypacanycn wie-

rzycielom Rzpltej sum kapitalnych na rzecz komisarzy likwi-

dacyjnych, którym prawo z r. 1775 tak wanie przyznao

zapat za ich prace przy rozpoznawaniu i sdzeniu pretensyi.

Kasa skarbowa bya tedy prostym porednikiem w zaatwieniu

tego rachunku: pobieraa naleno od zaspokojonych wie-

rzycieli (po zi. 1 od kadych wypaconych 60-ciu zp.) i wy-

pacaa j nastpnie komisarzom **).

Oto s róda, któremi si zasilay skrzynie skarbowe

Rzeczypospolitej. Ale w tym okresie przeszed pod dyspozy-

cy wadzy krajowej znaczny fundusz, zawarty w dobrach

ziemskich i kapitaach, dawniej do OO. Jezuitów nalecy, po

*) Vol. Leg. VIII fol. 138 i nast. (str. 91—93) szczególnie §§ 2do,.

8vo, Kjmo. „O Banku Narodowym w Polszcz ustanowi si atwo
mogcym" (broszura) str. 6.

**) Wyjanienie takie znajdujemy w drukowanej broszurze in folio

p. Kalkulacya Generalna percepty y expensy Rzpltej skarbu kor.... przez.

W. efa Rudnickiego starosty Konkolowni: bywszego superintendenta

kasy Generalnej Rzpltej. Urzdowi Burgrabskiemu Grodzkiemu Staroci-

skiemu Warszawskiemu Zjazdowemu do weryfikacyi podana roku 1788,.

str. 8.
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zniesieniu za Towarzystwa Jezusowego przez Klemensa XIV

w r. 1773, przeznaczony na wychowanie narodowe. Ustano-

wiona przez t Delegacy sejmow Komisya Edukacyjna

ogosia w r. 1781 tabel intrat i kapitaów *) „uroczystemi

zapisami obwarowanych" a 5% rocznie przynoszcych; nie

kada w niej „tych dóbr, ani sum, ani dziesicin o które

windykacya rozpoczta lecz nieskoczona, ani oraz tych,

wzgldem których proces... jeszcze nie jest zacztym". Su-

mujc wszystkie pozycye szczegóowe z tej tabeli otrzyma-

limy sumy nastpne:

Tab. 168.

Fundusze Komisyi Edukacyjnej.

Zp. Gr.

Jntrata z dóbr po-jezuickich w Koronie 384.539 9%
w W. X. Lit 533.447 24 1

/*

Kapitay zapisane na dobrach:

ziemskich w Koronie . . . 4,682.967 13

w W. X. Litewskiem . . 2,431.042 13

7,114 009 26

Procent od kapitaów (5%) powinien wynosi. . . .
355.700 14

Suma dochodu rocznego. . 1,273.687 18'/3

Ten dochód zwiksza si ustawicznie, ale szczegóowych

sprawozda ukada nie widzimy potrzeby, gdy fundusz edu-

kacyjny nigdy w najtrudniejszych nawet czasach wojny nie

*) Druk p. t. „Komisya Rzeczypospolitej Edukacyi Narodowey w Ko-

ronie polskiey i Wielkim Xistwie Litewskim". Tabele znajduj si w rod-

ku uniwersau, a na kocu data: dnia 10 marca 1781 i podpisy: Mich. X,
Poniatowski biskup pocki prezydujcy, Hyacynt Maachowski podkanclerzy

W. K., Joachim Chreptowicz podkanclerzy W. X. Lit., Stanisaw X Po-

niatowski Marszaek Rady Nieust., Mich. Mniszech sekr. W. W. X. Litew.,

Ignacy Potocki pisarz W. W. X. L., Adam Czartoryski G. Z. P., Andrzej

Mokronowski, Franciszek Bieliski starosta czerski, Andrzey Zamoyski Or-

dynat.
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by ku innym celom odwracany, a zakady naukowe pod rz-

dem Komisyi doszy, jak wiadomo, do stanu znakomitego.

Usuwajc z rozwaania fundusz edukacyjny, porównajmy

tylko ilo podatków okresu II z iloci podatków okresu I,

a przekonamy si odrazu, e delegacya 1773— 5 r., ten naj-

haniebniejszy ze wszystkich sejmów polskich, w zakresie skar-

bowoci dokonaa reformy miaej i rozlegej. Sejm 1776 raa-

loznaczne tylko wprowadzi poprawki lub wyjanienia. Czy

ten nowy system podatkowy przyniesie oczekiwane dochód}*?

tego delegacya przy braku informacyj statystycznych przewi-

dzie nie moga. O tej kwestyi decydowa ostatecznie eko-

nomiczny stan kraju, a poniekd wykonanie przepisów. Ale

my bdziemy w monoci da zupenie dokadn odpowied,

skoro przejrzymy sprawozdanie czyli „Rachunki Generalne

Sejmowe" obu Skarbów Rzpltej.

JO. Czas pomidzy rozwizaniem delegacyi i zebra-

niem si nowego sejmu w r. 1776 wykaza, e zawodn bjla

rachuba tych finansistów, którzy mniemali, e nowy system

podatkowy dostarczy skarbom koronnemu 18.341.461 a Li-

tewskiemu 11,000.000 *) czyi razem okoo 30 milionów zp.

Sprawozdanie Komis3r
i Skarbowej Koronnej za czas od d. 8

kwietnia 1775 do 31 sierpnia 1776 r., a wic za 17 blizko

miesicy wykazao dochodu tylko 1 1,748.568 gr. 19, den. lTYs **)-

Stosunkowo wypadoby zatem na rok mao co wicej nad 8
milionów zamiast spodziewanych 18-tu. Podobnie w Litwie

rachunek 13-miesiczny (od d. 23 marca 1775 do 25 kwie-

tnia 1776) wykaza dochodu tylko 5,492.488 zp. wraz ze

„sperand" ***). Tego jednak szczupego dochodu nie wprowa-
dzimy do rozumowa naszych, poniewa pochodzi z epoki

*) Yol. Leg. f. 153 str. 99 i f. 644 str. 402.

**) Arch. Kom. Sk. Kor. Nr. 98.

***) Dyaryusz 1776 sesya 44 z dnia 23/10 str. 433, i sumaryusz

do fol. 434. Rzeczywicie pobranych przychodów byo tylko 2,299.725 zp.;

reszta zaznaczona „praenotatorie"*.
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anormalnej, przejciowej, gdy nowe podatki urzdzane byy

po raz pierwszy, gdy pobór nie móg si jeszcze odby pra-

widowo.

Zasadnie rozwaa mona dopiero rachunki póniejsze

od r. 1776. Tak te uczynimy. Postrzeemy rozwój post-

powy w zasobach i w wykonaniu budetów. Rachunki Ko-

misyj Skarbowych systematyzuj si. Komisya Koronna ura-

bia sobie pewien wzór stay, z którym warto jest zapozna

si dla atwiejszego oryentowania si.

Dziel si Rachunki Skarbu Koronnego na sze roz-

dziaów, oznaczanych numerami. I tak, Nr. I jest przezna-

czony na obrachunek z Remanentu Sejmowego, Nr. II obej-

muje „Dochody" i „Expens", Nr. III nosi nazw „Oplata du-

gów Rzpltej," Nr. IV zawiera Proweniency z dóbr Ostrog-

skich; pod Nrem V mieci si „Grosz Szedziesity", na-

reszcie pod Nrem VI formuje si „Rekapitulacya" wszelkich

remanentów. Kady z tych dziaów rozpada si znów na

dwie czci: „Percept" (przychód) i „Expens" (wydatki). Rok

skarbowy koczy si d. 3 1 sierpnia i nowy zaczyna si od d. 1

wrzenia. Zwykle we wrzeniu lub padzierniku zbieray si

sejmy ordynaryjne co lat dwa. Ztd i rachunki bywaj dwu-

letnie. Zaczynamy od Nru II jako najwaniejszego i podsta-

wowego. Dla oszczdnoci miejsca i pracy wemiemy tylko

trzy dwulecia, przeskakujc przez drugie, i trzecie i pite.

Odrzucimy te grosze i denary.

Tab. 169.

Nr. li. Przychody dwuletnie Skarbu Rzpltej Koronnego.

1

.

Podymne . . . .

2. Pópodymne . .

3. Czopowe krajowe.

4. Póton' kwarty. .

5. anowe . . . .

1776—1778
|
1782— 1784

9,998.301

709.989

2,551.254

2,825.121

62.808

10,016.239

659.782

3,490.197

2,741.943

120.839

1786-1788

10,014.850
659.717

3,544. 364
2,732.538

119.978
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
00

Pogówne ydowskie.
Co kupieckie . .

Co szlacheckie

Co od soli . .

Skadne winne . .

Czopowe od likworów
Pobory ....
Papier stemplowany
Karty stemplowane
Kalendarze stemplowane
Ksigi ydowskie stempl.

Proweniencya tabaczna .

Loterya krajowa .

Miasto Gdask.
Miasto Toru . .

Most pod Warszaw.
Percepta potoczna.

Hvberna ....
Suma Sumarum percepty

1776—1778 1781'— 1784 1786—1788

991.651

2,232-568

629.250
285.894
3 11.931

728.404

1119.473

642.936

95.625
14.715

14.295

648.029

57.000

140.7 I I

57.107

57.833

1,107

2,557

699
279
322

779
107

759,

58
12.

9

1,713

261
67

6

478
278
403
551
875
942
484
198

019
998
732

352
115

ooo
700

243.992

1,261.067

.346

597.136
317.813
218.842
731.944

88.145

854.04 I

123.839
17.941

9.834

2,152.805

506.897

[
79.200

100.0 10

49.413

23,154.953 26,015 127 26,981.718

Uzupeniajc sumy ogólne tego dziau dwuleciami, po-

minitemi w powyszej szczegóowej tablicy, otrzymamy kom-

pletny szereg w nastpnej postaci :

Tab. 170.

Sumy
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oryginalnych, nie moemy wyklarowa rachunków i poprze-

sta musimy na tych tylko materyalach. jakich nam dostar-

czaj dyaryusze sejmowe *).
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Sum}' ogólne z obu ostatnich tablic nie wyraaj jeszcze

wszystkich wpywów skarbowych, cakowitego dochodu dwu-

letniego, bo prócz numeru drugiego rachunki koronne zawie-

raj jeszcze „percept" w N-rach I, III, IV i V. Wprawdzie

do percepty Nru III na opat dugów wchodzi 1 milion brany

z funduszów skarbowych, wprawdzie percepta grosza 60°

(zwykle maa, kilkanacie lub kilka tysicy wynoszca) nie

bya rzeczywistym dochodem; wszake znajduj si w tych

dziaach bardzo powane pozycye jak 1,200.C00 „daru" du-

chowiestwa (subs id ium charitativum), lub 607.000 z dóbr

Ostrogskich. eby wic rzeczywist „sum summarum" otrzy-

ma, doda wypada sum}7 wszystkich piciu dziaów. Nie

robia tego Komisya Skarbowa, poprzestajc na sumowaniu

samych remanentów. My jednak wykonalimy to dziaanie, nie

potrcajc funduszu skarbowego na dugi obracanego, ani

grosza 60-go, by nie naruszy równowagi z expens. Otrzy-

malimy dla Korony nastpne wypadki:

Tab. 172.

Sumy ogólne przychodów koronnych ze wszystkich

5u dziaów.

Zp. Gr. Den.

I. 1776—1778 . . 26,028.093 5 13'
,

II. 1778—1780 . . 29,084.748 3 93/4

twanego ich ukadu ratami pojedyczemi; kolumna II z Dyaryusza 1782

str. 109; kolumna III z Dyaryusza 1784 kart}- 150; nareszcie kolumna IV

z Dziennika Czynnoci S. G. W. sesya z dnia 18,3 1791. Poniewa jestto

publikacya nieurzdowa i popiesznie prowadzona, wic nie mamy zupene-

go zaufania do wymienionych w niej liczb; nadto brak tu czterech pbzycyj;

jednake suma jest dokadna; moglimy j bowiem uformowa z wzmianki

uczynionej przez Deputacy sejmow w „Relacyi examinu rachunku Komi-

syi Skarbu W. X. Lit." z lat 1788— 1790 etc. przez Butrymo wicza...

w drukarni Dufoura str. 21. Wiemy, e podobna Relacya z dwulecia 1786

—

1788 bya ogoszona drukiem, alemy jej nie ogldali.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 12
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III.
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Nr. 174.

na 18.000.000 wiatach 1776 i 1777, a na 21,600.000 wiatach 1787 i 1788

oprócz skarbu królewskiego, który miewa w owym czasie 6 do 8 milio-

nów rocznie (Tab. 142, 143).

Rzuciwszy okiem na Xr. 161 i 151, przekonamy si

odrazu, e w uszczuplonej rozbiorem Polsce dochody okresu

II-go zwikszyy si l
1

i? a potem l
3
/4 razy w porównaniu

z najwyszemi dochodami przedrozbiorowego królestwa po

reformie Czartoryskich, a 2 1

2 do 3-ch blizko razy w porów-

naniu z ciarami pastwowemi z r. 1748.

li. Przewrómy teraz kart ksigi rachunków gene-

ralnych koronnych i przypatrzmy si wydatkom.

Tu sejm z r. 1775 zapisa te jedne poyteczn zasad

—

patno wszystkich urzdów pastwowych. W wykonaniu

jej wprawdzie nie umia oprze skali wynagrodzenia na iloci

i wartoci pracy; wyznaczajc kolosalne pensye dygnitarzom,

a maluczkie rzeczywistym pracownikom, alimentowa but

pask: ale tak przynajmniej korzy przyzna mona nowej

zasadzie, e czowiek ubogi móg teraz urzdowa w Komi-

syach i e dygnitarze przy ogromnych pensyach swoich

mniej kosztowni byli dla kraju, ni przy dawnem bezpatnem

urzdowaniu.

Ale po za t innowacy niewiele mdroci i dobrej woli

znajdziemy w dyspozycyach wydatkowych delegacyi. Owszem

tu si mieci gówne brzemi win i nieprawoci konfederatów

Poniskiego: nagrody, gratyfikacye, pensye, doywocia, za-

miany etc. dla ludzi, którzy wanie najgorzej si ojczynie

zasugiwali— „bez rzucania losów vestimenta Reipublicae

di vis er unt" jak powiada jeden z posów (Dobiecki w r. 1776*).

Obliczono, e suma rozszafowanych pensyj wynosia 299.000

zp. rocznie (w tej liczbie znajduje si 100.000 dla Poni-

") Dyaryusz 1776, str. 151, tabela ad fol. 118.
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skiego, po 20.000 Twardoskiemu i Rogaliskiemu. 5.000 po-

demu Boskampowi); suma rozdarowanych kapitaów wyno-

sia 1,589.750 zip. (w tej liczbie Poniskiemu i Radziwiowi

marszakom po 40.000, Drewnowskiemu sekretarzowi i reda-

ktorowi gównych konstytucyj politycznych 100.000, Szyszle

regentowi konfederacyi litewskiej 10.000), nareszcie sum
oddanych dochodów publicznych na 367.106 zp.; w tej

liczbie Branicki otrzjmia mia dochodów na zp. 117.935 gr.

16, oprócz zwrotu dochodów z Biaej Cerkwi 79.412, pól-

podymnego i hyberny w dwóch cyfrach na 31.620 i kwarty

z Lubomli w iloci 39.706 zp.). Tym sposobem prócz za-

mian w dobrach jak np. Lachowicz o 50.000 in traty na cztery

starostwa o 300.000 dochodu dla Massalskiego biskupa wi-

leskiego, delegacya obarczya kraj ciarami na rzecz swoich

czonków.

Tab. 175.

W kapitaach 3,289.924 zp. z których dochód a 6 proc. . 197.395

W pensyach 299 000

W oddanych dochodach publicznych 367.106

Razem. . 863.501

Nadto:

Stanisawowi Augustowi pensyi 5,000.000

Na amortyzacy dtugów (7m) 900.000

Razem. . 5,9O0.< X K)

Uoya te delegacya „tabel expens cywilnych i woj

skowych" na 29,341.641 zp. dla Korony i Litwy *), w któ-

rej hojne pooya pensye Radzie Nieustajcej, ministrom,

rónym komisarzom, a nie wspominaa o gratyfikacyach i na-

grodach, oraz o spacie dugów królewskich i Rzeczypospo-

litej. Budet taki by niemoliwym nawet w kocu II okresu

') Vol. Leg. VIII, f. 153, (str. 99, i fol. 643 (str. 401):
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przy uporzdkowanych i zwikszorrych dochodach, có do-

piero w r. 1775! We wszystkich gaziach suby objawi

si przeto deficyt przeraajcy. „Fundusz na wojsko z czo-

powego i podymnego nie wystarczy; reszta podatków nie

wystarczya na skarb JKMci; wielu za z cywilnych nic pra-

wie nie zapacono". Marszaek w. k. Lubomirski mówi:
„Jestem i ja w tym kazusie, gdy na chorgiew wgiersk,

ju trzeciej nie odbierajc raty, expens na ni do stu kilku-

nastu wynoszcy tysicy z wasnych zastpiem pienidzy;

gdy na oficyalistów nie dosza paca, z których jedni su
bez zapaty, a drugim ja pac, a jednak wyznaczona na

nich paca nie jest darmodajna... WK. Mo 25.000 suppe-

dytowa raczye". Hryniewiecki kasztelan kamieniecki wo-

a: „Podana tabela przeraa powinna: percepty 15,070.173-

zip. gr. 9, pie. 4, a expensy 34,800,183 zip. gr. 20, pie.

12. wic brak 19,750.000" *).

Takie byo pooenie finansowe, gdy si zebra sejm

skonfederowany w r. 1776. Konfederacy t zawizywa nie-

praktykowanym dotd przykadem sam król; dziaa on w po-

rozumieniu ze Stackelbergiem i z Rad Nieustajc; legalno
bya pogwacon; posów przepuszczaa do sali gwardya kró-

lewska przez kolby: ale marszakiem zosta powaany i uczi-

wy czowiek — Mokronoski, weszo troch ludzi nowych do

izby i dawni czonkowie delegacji przyszli ju do upamita-

nia. To te sejm niezwocznie zabra si do spraw skarbo-

wych. O podwyszeniu dochodów nie mogo by mowy,
trzeba byo ted}' myle tylko o oszczdnociach, o zmniej-

szeniu wydatków.

Nasamprzód skasowano wszystkie gratyfikacye, nagrody,

wdzicznoci. Nastpnie zoono kilka projektów zmniejszonej

tabeli expens. Massalski (bp. Wileski) rozpisa dla suby
cywilnej zp. 2,671.794 w Koronie i 1,402.666 w Litwie,

a z wydatkami wojskowymi 11,628.461 na Koron i 5,208.108

*) Dyaryusz 1776, sesya 17 z dnia 19/10, str 122, 123, 128.
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na Litw; Lubomirski marszaek w. k.. nie tykajc bud-

etu wojskowego, zmniejsza! pac suby cywilnej do 3,835.461

i 1,958.000, a Markowski redukowa budet cywilny do

5,012.794 dla Korony i 2,52 3.387 dla Litwy, wojskowy za
do 8,726.108 zp. dla obu narodów; umieci jednak nietkni-

t pac dla Rady Nieustajcej, podajc motyw charakte-

rystyczny: „Lepiej niech wasna ojczyzna paci, bo gdyby

(konsyliarz) by pacony od obcej, yczliwiejby tej sprzyja,

która paci". Rozprawy, jak zwykle, gdy mowa o podatkach,

byy mozolne. Zniecierpliwiony Stanisaw August mówi!

nareszcie: „Pokazaem, e tylko 1,401.668 zp. nie do-

staje. Podane byy na to siedm gatunków podatkowania

do wyboru; odchylaem kolejno to, co si nie podobao.

Gd} 7 nakoniec i kwarta od starostw nie jest do smaku, zo-

stay tylko dwa rodzaje: z papieru stemplowego i z tabaki...

Jutro trzydniówka expirat: dies decisionis zajanie-

je". Zatwierdzono w kocu tabel, podobno od króla do laski

podan *). Tabela ta stanowi budet obowizujcy dla Ko-

misyj Skarbowych; bya te przez nie z moliw cisoci
wykonywana i staa si regulatorem caego gospodarstwa fi-

nansowego w okresie II, a po czci w III-cim. Podajemy

j przeto do pilnego uwzgldnienia, wszake nie podug Vo-

luminów Legum **), ale w takiej, nieco inaczej usystematyzo-

wanej formie, w jakiej j Rachunki Sejmowe zwykle powta-

rzaj. Od siebie dodajemy tylko numeracy i objanienia po-

jedynczych pozycyj w przypiskach.

Tab. 176.

Tabela (budet) expensy Koronnej (roczna).

Zp. Gr.

1. Skarbowi JKMci 2,666.666 20

*) Dyar. 1776 r., sesye 17 i 29 z dnia 19 9 i 2 10, str. 131, 204,

222, 250, 267.

"i \'ol. Leg. VIII, fol. 890, (str. 550).
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2. a) Konsyliarzom Rady Nieustajcej podug konsty-

tucyi osobnej *) 220.000

b) Subalternom Rady Nieustajcej 80.000

3. Departament Marszakowski.

a) JW. NX. Marszakowi W. K 60.000

b) JW. NN. Marszakowi Nadwornemu Koronnemu. 40.1 O I

c) Na chorgiew Wgiersk do Laski nalec . . 67.461

d) Na oficjalistów Marszakowskich 36.000

4. Departament Kanclerski:

a) JW. NN. Kanclerzowi w. k. **) 60.000

5. Departament Skarbowy:

a) JW. NN. Podskarbiemu w. k 60.000

b) JW. NN. Podskarbiemu Nadwornemu kor. . . 32.000

c) lOciu Komisarzom Skarbowym wraz z Instyga-

torem kor 100.000

d) Na oficyalistów Skarbowych 100.000

e) Na Korpus Milicyi Skarbowej 120.000

f) Na expens prawn ***)
i drobn 000.000

g) Na konflagraty, alewiacye, decesa i za Lubomi
W Rzewuskiej wojewodzinie woyskiej ****) 00.000

*) W tabeli Vol. Leg. pozycya ta nie znajduje si.

**) W tabeli kanclerz nie wymieniony; tylko dla podkanclerzego jest

40.000; zmiana jednake nastpia ju w roku 1776 na skutek decyzyi Ra-

dy Nieustajcej. (Sprawozdanie Morskiego dnia 13 1 1791 w Dyaryu-
szu urzdowym 1790, tom I, cz. 2, str. 44).

***) To jest w sprawach sdowych, przez Komisy wytaczanych

i t. P .

****) Dobra Luboml, niegdy Wyhowskiemu nadane, po dugich pro-

cesach ostatecznie w roku 1768 przez Komisy sejmow Fr. Naweremu

Branickiemu przysdzone; poniewa atoli Antonina Rzewuska miaa na nich

doywocie, wic sejm 1775 r., pozwoliwszy Branickiemu obj niezwocz-

nie dobra te w swoje posiadanie, obciy Skarb Koronny roczn opat
7i i.i u h ) na rzecz wojewodziny. Innemi sowy, bya to pensya pacona

Branickiemu ze skarbu, oprócz pensyi hetmaskiej (Vol. Leg. VIII, f. 246,

str. 143). P. Rzewuska cieszya si dugiem yciem: pacono jej jeszcze

w 1793, a nawet 1794 roku, chocia przy rozprawach o tej pozycyi w r.

1776 (Dyaryusz str. 293) Gurowski pociesza sejmujce stany, „e wiek

damy niedug pewnie skarbowi koronnemu uczyni przykro".
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Róne expensa:

a) JW. NN. Marszakowi Trybunau Kor. *). . . 20.000

b) JW. X. N\T

. Prezydentowi Trybunatu Kor. . . 10.000

c) Na fundusz umorzenia dugów Rzeczypospolitej

.

500.1 M K

)

d) Na posów zagranicznych, gabinet, tómaczów

i szkol Oryentaln w Konstantynopolu**). 003.000

e) Na pensye sdziom pogranicznym bracawskim,

kijowskim, podolskim 00.000

f) Na reperac\Te paaców i zaników Rzpltej (war-

szawskiego i krakowskiego ***)
. . . . 00000

g) JW. NN. Marszalkowi Sejmowemu 13.333 10

h) Ur. NN. Sekretarzowi Sejmowemu 3.333 10-

i) Na szko rycersk czyli Korpus Kadetów . . 200.000

k) Na szpital generalny warszawski (Dziecitka Je-

zus) 25.000

Pensye, rekompensy i gratyfikacye:

a) Najj. królewiczom. xitom saskim Naweremu

i Karolowi ****) 178 666 2f>

*) W tabeli dodana uwaga: „Deputatom wraca si skrzynka podug

dawnych praw".

**) Szko Oryentaln w Stambule zaoy z rozkazu Stanisawa

Augusta „dla sposobienia modzi polskiej do potrzebnej ojczynie usugi",

Tomasz Aleksandrowicz podkomorzy nadworny i pose extraordynaryjny do

Porty Otomaskiej. Sejm 1766 roku nakaza Skarbom Ob. Nar., aby na

utrzymanie jej wypaca „tak sum corocznie, jak si pokae z obracho-

wania nieodbitych wydatków". (Vol. Leg. VII, f. 486, str. 215). Znajduje-

my w tabeli z roku 1768 (Vol. Leg. VII, f. 638, str. 299) sum 30.00J zp.

wyznaczon „na utrzymanie szkoy jzyków Oryentalnych w KonstantynO'

polu". Od roku 1776 w rachunkach skarbowych koronnych i litewskich

figuruje stale 10.000 zp. rocznie na t szko; o jej „prezesie" mówi Sta-

nisaw August w Grodnie w roku 1793, e pozosta nawet po odwoaniu

posa Piotra Potockiego ze Stambuu (Opisanie Sejmu 1793 rkopis str. 90).

Ilu byo w niej uczniów? jakie wykady? jakich wydaa wychowaców? nie

wiemy. Nie wspomina o niej nawet Mikosza, dworzanin Stanisawa Augu-

sta, który w roku 1781 jedzi do Konstantynopola i wyda 2-tomowy opis

cesarstwa tureckiego.

***) W Tabeli 90.000, w rachunkach rozmaite sumy.

****) Konstytucya z roku 1768 „pragnc uroczycie owiadcz}r powa-

anie krwi Najjaniejszych Augusta II y Augusta III" wyznaczya „na przy-

zwoit opraw" po 12.000 czer. z. rocznie kademu z nich; w roku 1775-
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b^ \V\V. Oficyalistom ziemstwa i grodu warszaw-

skiego *) 00.000

o Mikulskiemu i sukcesorom Buczowa **)... 6.000

8. Na expens extraordynaryjny ***) 00.000

9. Na wojsko Koronne (od podug tabel od Przew.

Komisyi Wojskowej podawanych) .... 6,290-000

10. Na exaktorów podatków Rzpltej ****) 74 i i N

I

zmniejszono t pens)r do 208.000, a w roku 1776 do 178.666 na obu

(Vol. Leg. VII, fol. 609, VIII, fol 153, 891).

*) W tabeli oznaczone pozycye: ?) dla sdziów... yjcych 10.000,

) dla pisarza ziemskiego grodzkiego warszawskiego za wydawanie extrak-

tów konstytucyj 10.000,
"f)

Ur. Kraszewskiemu genera-majorowi 20.000.

Jenera Kraszewski regimentarz wielkopolski, by, zdaje si, jednym z dwóch

oficerów, którzy spenili obowizek onierza i bronili granicy w roku 1772.

Gdy si zbliyy wojska pruskie, Kraszewski posun si przeciwko nim

o wier mili; oddzia jazdy, sto gów z dobytemi szablami mia atakowa
Polaków, lecz Kraszewski kaza swoim ludziom zsi z koni i przywita

nieprzyjaciela ogniem. Spostrzegszy to, oficer pruski powstrzyma swój

szwadron i zawiadomi Kraszewskiego, e nie ma rozkazu bi si. Tak

opowiedzia t spraw Poniski na posiedzeniu delegacji. (Pr Del sesya

41, Zagajenie III, str. 257) z nadmienieniem, e Kraszewski dotychczas ma
tam swoj konsystency. Podobno król kaza stawia opór Prusakom

—

naturalnie pozorny, dla oka ludzkiego. Z czasem zacza si tworzy prze-

sadna o Kraszewskim legenda. Branicki w kilka miesicy póniej wiad-
czy Jako wódz", e „pierwsza krew jego (K-go) laa si za kraj". Pr.

Del. Zagajenie VI 10/12 1774, str 62), a Suchorzewski na sejmie czterole-

tnim opowiada ju o K-m, e „w sto koni nie zlk si jeneraa pruskie-

go, dwiema tysicami ludzi dowodzcego, którego zniós, rozpdzi, samego

eneraa z orderów odar i oku w kajdany — lecz có si stao? Intrvga

w Warszawie to zrobia, e Kraszewskiego ztamtd cofnito". (Dz. Czyn.

S. G. W. sesya 309, nie 306, z dnia 6 9 1790. Porówna Vol. Leg. VIII,

f. 222).

**) Za ocalenie króla podczas zamachu, dokonanego w dniu 8 11

1771 roku: ,.Sawetny niegdy Jerzy Buczów i Szymon Mikulski, z których

pierwszy w tyme razie ycie swoje, bronic Nas, na ofiar mierci zamie-

ni, drugi za miertelnie zranionym zosta". Vol. Leg. VIII, fol. 304, str.

169. Mikulski umar w roku 1788; po mierci jego pensya ustaa.

***) W tabeli oznaczona suma 300.000, w rachunkach jest zmienna.

****) W tabeli umieszczone s jeszcze „sumy kapitalne", które rata-

mi uspokoi nale}' z funduszu „umarzajcego" 5 pozycyj razem na 1,226,477
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Tabela niniejsza odpowiada tabeli przychodów (Tab. 169)

i w rachunkach sejmowych stanowi drug poow dziau ligo

pod napisem: „Expens dwuletni Skarbu Koronnego a die 1

Septembris anni 17... ad ultimam Augusti 17.." (z dniem osta

tnim sierpnia bowiem zamyka si rok finansowy podug re-

gulaminu przepisanego w roku 1775). Sejm z roku 1776

oznaczy wszystkie bez wyjtku pozycye cyframi staemi, któ-

rych suma ogólna wynosi 11,628.461 zp. (prócz pozycyj du-

gowych"). Ale w wykonaniu siedem pozycyj, któremy ozna-

czyli zerami, mianowicie 5 f i g. 6 d, e, f, 7 b, i 9 — stay

si ruchomemi, zmiennemi. Tym sposobem budet rozpad

si niby na dwie czci: sta i zmienn, okolicznociow,

wszake nie wskutek systematycznego przeprowadzenia jakiej

zasady finansowej, lecz w drodze faktu, przez wpyw okolicz-

noci pod kierunkiem Rady Nieustajcej, która nie wahaa si

korzysta z przyznanej sobie atrybucyi tómaczenia praw

i wydawania dyspozycyj do Skarbów. To te w miar wzra-

stajcych dochodów i suma wydatków przekracza ow nor-

maln tabel sejmu z roku 1776. Obie czci zarówno pod-

legay rewizyi deputacyj sejmowych, gdy obie objte byy

rachunkiem.

Poniewa Komisya Skarbowa Koronna prowadzia teraz

swoje rachunki porzdnie i ukadaa je podug jednego sze-

matu, przeto, posugujc si podan obecnie tabel (176), mo-

emy odrazu obejrze cay szereg budetów, wykonanych

w cigu szeciu dwuleci (1776—1788). Czytelnik, nie zagl-

dajc do oryginaów, bdzie w stanie odtworzy sobie najwa-

niejszy II dzia rachunków sejmowych za pomoc nastpnej

metody:

z. 1 gr. W rachunkach mieszcz si one w dziale lit, tu za znajduje si

zwykle pozycya dodatkowa, tabel nieobjta, mianowicie: 11. Na Lustrato-

rów gów vdowskich, zmienna; przeciwnie pozycya 10 na exaktorów po-

datków ukazuje si w rachunkach, chocia nie ma jej w tabeli, ale jest

sta.
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a) w kadem dwuleciu trzeba powtórzy pozycye stale,

mnoc je przez dwa i wynotowa par zmian przypadko-

wych *).

b) dopisa pozycye zmienne na miejsce zer podug
177-ej tabelki:

Gdy wic dodamy odpowiednie kolumny niniejszej ta-

belki do poprawionych naleycie liczb czci staej w Tab.

176tej: wypadn nam z zupen dokadnoci sumy ogólne

Expensy Nr. II Rachunków (Summa Summarum Expensy)

a mianowicie:
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biecych, dynamika rzdu. Pozycye te byy usprawiedli-

wione rachunkami szczególowemi, z których wycig poda-

jemy; pozwalam} 7 sobie zmienia tylko porzdek pozycyj dla

lepszego usystematyzowania tyche.

Tab. 179.

Expens extraordynaryjna.

W I-em dwuleciu. Za sancitami Konfederacyi Glnej:

3 deputowanym do wojska i komisarzom do rozgraniczenia

z Dworem Berliskim 14.246 gr. 7 den. 9. Za asygnac}Ta-

mi Rady Nieustajcej: Najcie paacu dla posa rosyjskiego

50.250, na Dworzan i potrzeby kancelaryi Rady Nieustaj-

cej 10.000, metrykantom i pisarzowi Asesoryi 40.000. Za

dyspozycyami Komisyi Skarbowej : expens na stancy dla

posa tureckiego i „na podró wyjedajc z Polski" 105.896

gr. 3; expens okoo czyszczenia rz. Pilicy 12.864.

W Hm dwuleciu. Podug asygnacyi (R. N.) za mar-

szaka JW. Twardowskiego: Szl. Tepperowi za najem pa-

acu dla posa rosyjskiego jedna rata 16.750. JW. Branic-

kiemu hetmanowi w. k. 105.000, JW. Mokronowskiemu

Gen. Inspektorowi 120.000, JW. Twardowskiemu za expens

przy rozgraniczeniu 7.654 gr. 22 den. 9, W. Goltzowi Exer-

cyer-Maystrowi Wojsk 8.000, Ur. Bonarowi (te) 1.000; na

expens czyszczenia rz. Pilicy 2.135 gr. 7 den. 9; na bru-

kowanie ulicy na Pradze od mostu 11.076 gr. 20, Ur. Ko-

sakowskiemu tlómaczowi ruskiemu 10.000. Podug asygnacyj

za marszalkostwa JW. Potockiego: Szl. Tepperowi za najem

paacu dla posa rosyjskiego za lat dwa 67.000, na expens

czyszczenia Pilicy 40.000; na bruki warszawskie 30.030; na

expens demarkacyi z Rosy 53.000, na reparacy ratusza

piotrkowskiego 21.000, expens ex re powietrza 1.675 etc.

W Illm dwuleciu. Szl. Tepperowi za najem paacu dla

posa rosyjskiego 67.000; expensa"ex re powietrza 47.315; na
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reparacy okopów warszawskich 6.000, na reparacy ratusza

piotrkowskiego 17.000 i lubelskiego 50.940; expens czyszcze-

nia rz. Pilicy 44.000, bicie tam pod m. Styc 9.000, mia-

stu Poznaniowi 15.000, bruki warszawskie 30.000; expens de-

markacyi z Now Serbi 18.000, potrzeby koszar kamieniec-

kich 22.649, De Vitte komendantowi fortecy kamienieckiej

12.000 etc.

W lVm dwuleciu. Na fabryk pogorzalego paacu Rze-

czypospolitej 200.000, z tego funduszu na budow paacu.

Rzpltej 10.375; Ur. Mroczkowi na popieranie sprawy o najazd

500, na ywienie winiów o najazdy obwinionych 1.200; na

reparacy ratusza piotrkowskiego 4.000 i poznaskiego 20.000,.

Urod. Leymanowi na bicie tamy przy mocie warszawskim

28.000 i 1.800 etc.

W Vm dwuleciu. Na ubezpieczenie i utrzymanie tam

na Wile pod Warszaw 14.000, na dokoczenie tamy pod

Styc 2.000; za zrobienie mapy od ciany pruskiej Ur. Skar-

yskiemu 1.500, na wystawienie domów nad granic turec-

k do odbywania kwarantanny 22.000 etc.

W VIm dwuleciu. Opatrzenie potrzeb fortecy Kamieca

Podolskiego 18.000; na pomnoenie magazynów zboa tame

30.000; reparacya bruków warszawskich 30.000, na restaura-

cy miastu Piotrkowu 30.000. na gwatowne potrzeby m. Po-

znania 15.000, na ulenie podatków m. Krakowu 16.000;

amunicye Ukrainy i Podola 10.000; expensy przedsejmowe

1.800 etc.

Inne waniejsze pozycye do Tab. 180.

W Im dwuleciu. Expens posa tureckiego 184.666 gr. 7

denar. 12 (na tego posa znajduje si jeszcze suma 106.896*

w tab. 179). Na kancelary Departamentu Sprawiedliwoci

w Radzie; Nieustajcej 4.000, J. O. Niciu Stanisawowi Po-

niatowskiemu w poselstwie do dworu petersburskiego 25.125.

W Hm dwuleciu. Powrócenie awansów J. K. Mock

107.246.
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W I\'m dwuleciu. Debolemu na expens extr. 3.600, Bu-

katemu 4.242. Sekretarzowi Legacyi w Londynie Bukatemu

3.600. Na expens kancelaryjn i inne wydatki w Chersonie

101.250, na uatwienie handlu przez Cherso 10.050, na ex

pens w Rzymie i uatwienie handlu 16.750.

W Vm dwuleciu. Na potrzeby gabinetu J. K. Moci
77.790, na expens Departamentu Interesów Cudzoziemskich

i na pracujcych tame 49.333.

W Ylm dwuleciu. Bukatemu Sekretarzowi Legacyi

w Londynie 13.800, Chrzanowskiemu ajentowi w Stambule

26.666 gr. 20.

Reszta posza na tómaczów, np. jzyków wschodnich

(Crutta, Giuliani), ruskiego (Manugiewicz); Tgoborski Subal-

tern Departamentu Cudzoziemskiego*) pobiera 7.500, 15.025,

i 10.000 zp.

Dzia II Rachunków koczy si zwykle bilansem, zwa-

nym Recapitulatio. Poniewa w cigu caego niniejszego okre-

su wydatki nie wyczerpyway dochodów, przeto z pozostaej

przewyki cz obracano zwykle na zaspokojenie rónych

nalenoci i potrzeb wojska. Tak np. w II dwuleciu z supe-

raty wypacono: Konsyliarzom drugiej Rady Nieust. 214.993

gr. 28 i nowej 97.345 z.; Skarbowi J. K. Mci 306.810 g. 15

(ad complementum 963.817 z.); na polepszenie stanu Wojska

Koronnego podug rezolucyi Rady Nieustajcej 428.860; „na

culag dla komend od regimentów Dywizyi Maopolskiej do

Warszawy dla exercerunku na czas mustry artylerycznej na-

deszlych" 1739, w III na polepszenie stanu wojska 436.318

groszy 15 den. 9, w IV 480.071 gr. 29 den. 12, 3/4 w V
746.334 groszy 9 den. 8. nadto na budow koszar w War-

szawie 244.713 a w VI na wojsko tylko 538.455 gr. 5 den.

*) Ow Tgoborski z czasem za poparciem Sierersa zosta sekre-

tarzem W. W. X. Litewskiego oraz sekretarzem odnowionej po drugim roz-

biorze Rady Nieustajcej; z rozkazu Kociuszki by on aresztowany w roku

17^4 (Journal Historiue, Dufour, str. 56).



193

10, za 1,039.882 groszy 17 na zakupienie paacu dla po-

sów rosyjskich (Briihlowskiego po Poniskirn), stajen i na

umeblowanie, które pochono jeszcze z extraordynaryów

36.000. O to kupno wanie wynika na sejmie gona spra-

wa w 1791 roku.

Dzia III Rachunków generalnych, jak wiadomo, nosi

napis: „Opata dugów Rzeczypospolitej". Skad dochodu w tym

dziale jest nam znany; w expensie za godn uwagi jest po-

zycya 1. wynoszca 1,200.000, do skarbu królewskiego pa-

cona bez przerwy najprzód podug uchwa z lat 1775 i 1776

na dugi skarbu królewskiego, a potem podug prawa z roku

1784 na spat ,, reszty dugów" i na subsidium a do roku

1793 wcznie.

Pozycya druga w expensie tego (Ulgo) dziau obejmuje

umorzenie sum kapitalnych, dunych osobom prywatnym

i miastom. Do rozpoznania wszystkich pretensyj wysadzona

Komisya Likwidacyjna ukoczya czynno swoj dopiero

w roku 1780 ze znanym ju nam rezultatem: przyznaa ona

tylko 1,142.670 zp. gr. 21, czerwonych zotych 350 i tala-

rów 1.720: do decyzyj Stanów, to jest sejmu przekazaa

6,106.151 zp. i 177.669 talarów; reszt za wynoszc a
122.209.976 zp. etc. wykrelia. Susznie, ale przesadnie,

chwali j Czacki pose czernihowski, „e nie szli ci zacni

mowie za osobistym oblowem, gdy czem wicej przyzna-

liby dugów na Rzplt, tern czstszy grosz 60ty, przez kon-

stytucy im przyznany, przychodziby" *).

*) Dyaryusz 1780 sesya XVII z dnia 20 padziernika, tabela

przy str. 114, gos Czackiego str. 128. Pierwszy projekt likwidacyi by
wniesiony na sejmie delegacyjnym w roku 1775 przez Szydowskiego; za-

raz potem August Sukowski wojewoda gnienieski zada podzielenia

wierzycieli na trzy klasy: w 1-ej mia by umieszczony król, w 2giej woj-

sko, w 3ej obywatele. Poniski za wylicza te dugi w liczbach przybli-

onych: król winien 7 mil., wojsku naley si 5 mil , Radziwiom 7 mil.,

xitom Jabonowskim 8 mil.; (Prot. Delegacyjne zagajenie VI cz 2, str.

123—125).

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. ni. 13
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Do kadego rachunku docza si lista wierzycieli, któ-

rej tu nie powtarzamy. Wystarczy uwaga, e wierzycielami

s (oprócz królewiczów saskich) wycznie obywatele krajo-

wi: Czartoryski, Sapieha kanclerz litewski, Borch kanclerz w.

k., Nowicki metrykant, Brzozowski pisarz Asesoryi, Briihl,

Unruh starosta hamersztyski, kapituy: poznaska, pocka,

kujawska, krakowska i t. d. W roku 1784 przyznan zostaa

naleno sukcesorów Hreorego Ogiskiego i Radziwiów. Co

do tej ostatniej day si sysze zarzuty na sejmie czterolet-

nim, a Kocialkowski pose wikomierski, wystpujc w obro-

nie Xicia Karola „Panie Kochanku", przytacza, e mu byy
zabrane armaty i amunicye z Niewiea, wiele zamków spu-

stoszono z kosztownemi ozdobami i na stajnie dla koni mo-

skiewskich obrócono, srebra kredensowe na 12 brykach do

Rosyi wywieziono, bibliotek wielk, galery osobliwych a ko-

sztownych kolekcyj za granic zabrano: „wic od Rzpltej tyl-

ko sprawiedliwo nastpia". Szczególna logika! Jak gdyby

Rzplta miaa obowizek wynagradzania magnatom wszelkich

strat, poniesionych przez wasn nieudolno w wojnach.

przedsibranj 7ch na wasn rk, bez upowanienia wadz kra-

jowych. Nie da si te przekona Józefowicz pose orszaski

i da, aby „superata nad 3 miliony w dobrach Radziwiom

dana, zwrócon zostaa". Ale sejm ju nowej uchway nie

wyda *).

Ilo wypaconych z tej pozycyi pienidzy wynosi:

Tab. 181.

i. iv.

1,018.219 15 4', 1,124.776 17 ll*/8

II. V.

1,049 938 17 15' '- 1,171.250 18 8%
III. VI.

1,071,077 267„ — 1,445,305 18 V/t

*) Dz. Czyn. S. G. W. sesya 263 z dnia 14 maja 1790.
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Pozycya 3 zawiera prowizy roczn od dugów niespa-

conych.

Nareszcie w pozycyi 4- tej pokutuje nieustannie jaka

sumka 16.212 zip. „na retentach u duchowiestwa," wynika

podobno przy pierwszym podziale kraju, a niemoliwa do

odebrania, jak si o tern dowiadujemy z rachunków sejmo-

wych z 1792 roku *).

I z tego dziau pozostaje may remanencik, który je-

dnak nie otrzymuje nigdy innego przeznaczenia i docza si

do percepty roku przyszego.

Dziay IV i V nie zasuguj na rozbiór szczegóowy.

Nareszcie w dziale VI wszystkie pojedyncze remanenty

z dziaów I, II, III, IV i V grupuj si w ogólne sumy w ta-

kich cyfrach:

Tab. 182.

I.
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Stosunek gotowizny do retent wiadczy, e z kadem
dwuleciem wzrastaa dokadno w dziaaniu administracyi

skarbowej

.

Takie remanenty zowi si „sejmowymi", gdy za po-

rednictwem wysadzonej ad noc deputacyi s meldowane sej-

mowi; musz te one w nastpnem dwuleciu sta przed

wszystkiemi innemi obrachunkami i stanowi dzia I, o któ-

rym mymy dotychczas zamilczeli, a który jednak zasuguje na

uwag, bo wiksza cz jego obracan bywaa na zaspoko-

jenie potrzeb biecych, pokryway si te z niego decesa po-

datkowe, to jest takie nalenoci, które skutkiem wypadków

losowych lub przyczyn prawnych wykrelane byy za dekre-

tami Komisyi Skarbowej.

W niniejszym okresie z remanentu pacono po czci

dugi, np. w 1776— 1778 roku królewiczom xitom saskim

118.843 i t. p., a po wikszej czci obracano je na cele

wojskowe, np. 1780—82 gruba suma 749.824 zp., prócz po-

mniejszych, w 1782—84 na polepszenie stanu wojska koron-

nego za rezolucy Rady Nieustajcej 1,671.369, na potrzeb}7

wewntrzne regimentu gwardyi pieszej koronnej 32.269 zlot.,

na kontynuacy budowy koszar w Kamiecu Podoi. 40.000,

na tene cel w V dwuleciu dano 25.938 zt. i na skupienie

ywnoci dla wojska w Ukrainie i Podolu 54.000 zp.

Gdymy tedy zebrali wszystkie sumy expensowe z 5 u

dziaów (przypominamy znów, e pomniejsze byy w tekcie

pominite), otrzymalimy ogó wydatków, sprowadzony przez

oryginaln „rekapitulacy wszelkich remanentów."

Tab. 183.

Ogó wydatków Skarbu Rzpltej koronnego.

Dwule-
cia.

I.

II.

III.

zp.
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72. Nie znajdziemy takiej dokadnoci i jasnoci w ra-

chunkach Komisyi Skarbowej Litewskiej. Powinna ona bya
take wykonywa przepisan w r. 177Ó „tabel expensy ge-

neralnej", oraz „komput i pac wojska W. X. Lit."*), wszak-

e sprawdzajc te przepisy z rzeczywistemi rachunkami, wi-

dzielimy niezgodno ich we wszystkich bez wyjtku dzia-

ach. Wspominalimy wyej, e Komisya Litewska nie po-

siadaa nawet porzdnie zebranych sprawozda na kade

dwulecie, przynajmniej nie zoya ich sejmom. Z tego po-

wodu nie moemy zastosowa planu, uytego do wywietle-

nia rachunków koronnych, ani te poda kompletnego sze-

regu cyfr z caego okresu. Poprzestajemy na zebraniu mo-

liwie usystematyzowanych wydatków, (ob. str. 198), czerpic

dane z Dyaryuszów i sprawozda deputacyj rewizyjnych **).

Do tego sprawozdania gównego docza si zwykle ra-

chunek dodatkowy z funduszu na umorzenie dugów Rzpltej.

Tak, w latach 1778 — 80 percepta wynosia z piciu rat

383.651 zp. gr. 3, expens czyli wypata zabraa 292.651 zp.

gr. 3, a w tej sumie znalazy si niewaciwie dwie pensye

dla konsyliarzy Rady Nieustajcej: Radziwia kasztelana wi-

leskiego 5.350 zp. i Sukowskiego wojewody gnienieskie-

go 3.678 zp., z których 2.428 nie naleao paci***). W dwu-

leciu za 1782—84 spacono 781.591 z. gr. 27.

Dokadniej wywietli expensy litewskiej nie moemy
dla niedostatecznoci materyaów i dla nieadu, jaki si w Ko-

misyi Skarbowej Litewskiej uporczywie gniedzi. Zreszt co

do sum ogólnych i co do stanu finansowego Litwy nie napo-

tykamy adnej wtpliwoci: sumy wydatkowe równay si su-

mie dochodów*. Wszystko, co wpyno, byo te wydane;

przy zamkniciu rachunków w kasie okazyway si pustki,

*) Vol. Leg. VIII, fol. 931, str. 568, fol. 923, str. 565.

**) Kolumna I. pochodzi z Dyaryusza 1776 r. sumaryusz ad fol.

434, inne kolumny ze róde wymienionych w przypisku do Tab. 171 (wy-

ej str. 159 1

.

***) Dy ar. 1780 r. str. 162.
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lub tak may remanent, e si nim zajmowa nie warto:

w latach 1778 — 80 z wykazanych 56.000 nie wpyno ani

grosza, w dwóch póniejszych dwuleciach po 4 tysice,

a i w ostatniem 1786 — 1788, z którego dokadnych rachun-

ków expensy nie znamy, pozostao w kasie gotowizn 300 z.;

przytem na opat wojska brako pienidzy, jak si dowiadu-

jemy z wyrzeka Kazimiersa Sapiehy, marszaka konfedera-

cyi Litewskiej*).

Lubo tedy nie znamy archiwów Komisyi Skarbowej Li-

tewskiej; lubo z niekompletnych jej rachunków sejmowych

ogólnikowe tylko moemy tworzy pojcia, albo na domy-

sach poprzestawa: z tego jednak, co wiemy, wnioskowa
wolno, e gospodarstwo jej finansowe w tym okresie byo
pod kadym wzgldem naganne.

Czyja w tern wina? Prawdopodobnie Tyzenhauza, jak

bdziemy widzieli niej. A wina wielka, gdy w dziale do-

chodowym róda, przez prawo odkryte, nie byy wyzyskane

naleycie i nie zawsze dostarczay sum okrelonych bude-
tem z r. 1776 (5,000.000 zip.); w dziale te wydatkowym
wci ponawiaj si naduycia, nielegalne wypaty, przenie-

wierstwa oficyalistów, nieporzdki w rachunkach, brak rema-

nentów, a nawet brak funduszów na pokrycie opat, prawem

przepisanych.

Ale Komisya Skarbowa Koronna zyskaa suszne po-

chway u spólczesnych i chlubnie wychodzi z obecnej naszej

rewizyi. W cigu lat 12 tu pomidzy rokiem 1776 i 1788

sumienna i gorliwa praca wydaa pikne owoce: stay, syste-

matyczny przyrost w dochodach, niezachwian równowag
budetow i szereg znacznych remanentów (Tab. 182) po za-

spokojeniu wydatków prawnych. Te remanenta za dyspozy-

cyami Rady Nieustajcej mogy by obracane na roboty uy-
tecznoci publicznej i na powikszenie wojska.

*) Glos z dnia 21 stycznia 1789 r. w Dyar. (urzdowym z roku

1788, tom II, cz 2, str. 286.



ROZDZIA X.

Oziaalno finansowa sejmu czteroletniego (w okresie III).

73. Widocznem tedy. uderzajcem byo polepszenie

skarbowoci, podniesienie finansów pastwowych ku kocowi

okresu II nie tylko w porównaniu z epok pierwszego roz-

bioru, ale nawet ze skarbem przedrozbiorowej, rozleglejszej

Rzeczypospolitej. Czy jednak to polepszenie byo dostatecz-

nem, czy stan Skarbu chociaby w ostatniem dwuleciu by ju
zadawalniajcym? to znów inne pytanie. W stosunku do

pastw innych, do potrzeb wasnych, do wymogów samoist-

nego politycznego bytu 21 milionów zp. rocznie stanowiy

jeszcze zbyt szczupy, wcale niedostateczny dochód. Nie czuli

te zadowolenia z tych rezultatów ludzie spóczeni, co si

o podwignienie kraju troszczyli, a gdy si zbiera sejm czte-

roletni z pragnieniami i planami reform, sprawy skarbowe na-

bra musiay najwikszej wagi.

Jakie przygotowania, jakie warunki i zasoby intelek-

tualne znalaz ów sejm w spoeczestwie, które reformowa

zamierza?

Pouczajcemi wielce mogy by badania nad budetami

pastw zachodnich, tych szczególnie, które wytworzyy za

pomoc subtelnie rozwinitych systematów podatkowych bo-
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gate, miliardowe skarby. eby cign potoki zota i srebra

do skrzy pastwowych, potrzebn bya nie tylko zamono
narodu, ale te umiejtno wyzyskania tej zamonoci, po-

mysowo u finansistów. Do takich bada Polacy nie kwa-

pili si, bo ich przeraa ucisk, wywierany przez olbrzymie

budety, przygnbienie, pod jakiem jcz klasy opodatkowane.

W istocie, wiemy teraz, e dla cignicia 500 milio-

nów liwrów rocznie do skarbu rzd francuzki zabiera 53°/o

czystego dochodu rolnikowi, który nadto dwiga brzemi ci-

arów feudalnych i opat duchowiestwu uiszczanych, tak. i
na ogó dla siebie móg zatrzyma zaledwo 18,29% z czystej

swojej intraty*). atwo dowiedzie si mona byo o podat-

kach pruskich i austryackich od tamecznych obywateli, z któ-

rych wielu przebywao w Polsce, a nawet zasiadao na sej-

mie czteroletnim; ale jakie ztamtd przychodziy wieci? Oto,

e dziedzic w Galicyi paci 40% z intraty dóbr swoich,

oprócz podatków niestaych, porednich, które na ogó ludno-

ci spaday. „We wszystkich pastwach, mówi Staszic, dzi-

siaj w Europie z mocy sawnych, podatki w jednych trzem

czciom dochodów czystych równaj si, a w drugich sze-
dziesit od sta czystego dochodu wnosz" **). Dla szlachcica

polskiego, co to „z mlekiem matki wyssa zasad, jako nic

dawa nie powinien", nie byy to pontne wzory do nala-

dowania! To te w literaturze owoczesnej nie znajdujemy

adnego dziea, powiconego wykadowi finansów zagranicz-

nych, badaniu systematów podatkowych, albo pomysów fi-

nansowych. W pismach ekonomicznych i politycznych znaj-

duj si tylko liczne uwagi, wypowiedziane zawsze w tonie

niechtnym, czasem w poczeniu z nagan czynów despo-

*) Taine: Les origines de la France contemporaine tom I L'ancien

regime, str. 543, not 5.

**) Staszic: Uwagi nad yciem J. Zamojskiego, wyda Turowski,

str. 116.
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tycznych, z pochwaami dla wolnoci republikanckiej*). W po-

równaniu z innymi dziaami literatury owoczesnej dzia finan-

sowy najmniej móg czytelnika owieci — nie tylko dla tego,

e by najuboszym, ale e przechowywa uporczywie zasad}'

kracowo przeciwne wyobraeniom i praktyce Europy.

Pisarze polscy epoki badanej gosz zasad fizyokratycz-

n na polu finansowoci tak samo, jak w caej dziedzinie

ekonomii politycznej (§ 33).

Popawski, zwolennik nieograniczonej wolnoci han-

dlu, przeciwnik wszelkich ce, uznaje w r. 1774 tylko poda-

tek z ziemi i przytem z czystej intraty, proporcyonalny do

stopy zamonoci tj. wikszy od bogatych, ni od ubogich po-

sesorów dóbr**).

On te zapewne zadawa w r. 1787 kandydatom stanu

akademickiego przy szkole Gównej Koronnej (Akademii Kra-

kowskiej) takie tematy: „Czyli wyznaczona pewna czstka

w proporcy czystej z gruntu intraty jest najlepszym podat-

kiem w kraju rolniczym? Czy wszystkie inne rónego ga-

tunku podatki nie spadaj ostatecznie na wacicielów? i spa-

dajc nie zmniejszaj tak reprodukcyi, jak i kwoty samyche
dochodów publicznych"?***) Niewtpliwie da profesor na te

wszystkie pytania twierdzcej odpowiedzi.

X. Strojnowski Hieronim zupenie identyczne poj-

cia wpaja akademikom szkoy Gównej Litewskiej (Wileskiej):

„Moc narodu najbardziej zawisa od miary dochodów publicz-

*) Wyliczywszy ogromne wydatki dworu francuzkiego, Staszic

woa: „Ty, wolny narodzie, który swemi podatkami rozrzdzasz, namylij

si nad tern i umiej lepiej szacowa i broni wolnoci". (Tame, str. 108).

Napomnienie dla Polaków zupenie zbyteczne!

**) Zbiór niektórych materyi politycznych przez A. P.

Warszawa 1774, Scholarum Piarum, str. 64— 71.

***) Porzdek materyi z nauk moralnych i fizycznych na po-

pisy publiczne dla kandydatów stanu akademickiego przy Szkole Gównej
Koronnej edukujc}'eh si, z roku 1788. Kraków, w drukarni Szkoy
Gównej.
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nych... Poniewa podatki w narodzie s potrzebne na pu-

bliczne nakady coroczne i nigdy nie ustajce, zatem nie mo-

g by pacone, tylko z dostatków pewnych i co rok si od-

radzajcych. Rzemielnicy, kupcy i inni jakimkolwiek prze-

mysem bawicy si ludzie, nie majc takowych dostatków,

któreby si co rok odnawia i przyczynia mogy (?'). jedynie

nagrod i zyskiem w swym stanie utrzymujc si. corocz-

nego podatku ze swego paci nie mog. Wymiar podatków,

koniecznie potrzebny i sprawiedliwy, raz na zawsze uczynio-

ny by powinien przez ustanowion proporcy midzy czy-

stym dochodem gruntowym a podatkiem, do skarbu nale-

cym. Poniewa za dochody gruntowe z czasem powiksza

si lub umniejsza mog, zatem oznaczone by powinny te
epochy pewne dQ poznania i obrachowania czystych docho-

dów gruntowych" *)..

Te same przekonania wyznaje Staszic. „Czworaki

jest sposób ukadania podatków: na osoby; na rzeczy, na do-

chody i na ziemi. Wszystko ziemia wydaje. Wszystkie

daniny na ziemi spadaj. Tylko jeden jest rzeczywisty po-

datek, a ten ziemia paci... Dla oszczdnoci sdz mdrcy
niektórzy, aby zamiast tylu gatunków ustanowi jeden po-

wszechny: na dochód, albo na ziemi podatek. Ta myl jest

sprawiedliwa... Podatek nigdy rolniczych wydatków narusza

nie powinien, tylko z dochodów czystych wybierany by
moe" **).

Kotaj w zasadzie podobnie uznaje, e „podatek

opiera si moe tylko na poytkach wasnoci gruntowej

wiejskiej i wasnoci gruntowej miejskiej", a wic nie wpro-

wadza w rachub nawet domów, które przecie przynosz

stay dochód w miastach; w zastosowaniach za praktycz-

nych proponuje zastpi wszystkie podatki (kominowe czyli

*) Nauka Prawa Przyrodzonego, Politycznego, Ekonomiki Politycz-

ney i Prawa narodów. . Edycya 2ga 1791 w Wilnie, str. 215, 217, 226.

**) Staszic: op. cit. str. 112, 115, 110.
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podymne, lOty grosz, cla na komorach itd.) dziesicin zbo-

ow, którby waciciele dóbr skadali w magazynach cen-

tralnych, a nastpnie urzdnicy skarbowi wyprzedawali w dro-

dze licytacyi kupcom krajowym i zagranicznym *).

I dziwny ten pomys trzyma si nietylko gowy Ko-
taja. Odnajdujemy go w broszurze, zapewne w r. 1789 wy-
danej p. t. „Projekt sejmowy z Autora Zgoda i Niezgoda

wynikajc}''" **). Czytamy tu: „Kada ziemia i powiat obierze

sobie kasyera na realacyjnych sejmikach, doda do niego dwóch

wiarogodnych komisarzy, a ci zjechawszy mediis februariis

(w poowie lutego) do miasta stoecznego... dziesiciny licy-

towa bd i najwicej dajcemu za gotowe ex nunc pie-

nidze przedadz".

W r. 1791 wysza jedyna bodaj specyalna rozprawa:

„O podatkowaniu przez J. Sebastyana Dembowskie-
go" ***). Wychodzc z zasady, e „podatek nie co innego jest,

jak tylko udzia jednej czci wasnoci swojej dla obron}7
i za-

chowania reszty oneje", wyprowadza ztd dwie „prawdy":

1) e nikt inny podatku da nie moe, tylko ten, co ma
swoj wasno, 2) e wicej posiadajcy wicej te da moe.

idzie zatem, i lud niewolniczy, adnej wasnoci nie majcy,

podatkiem obowizywa nie mona, lecz ten szczególnie na

samych wacicielów spada moe i powinien. A e wasno
gruntowa najobfltszym jest bogactw krajowych ródem, za-

silajcem nietylko wacicielów onych, ale nawet i kadego

yjcego, dajcem jestno rzemiosu i handlowi: wic cokol-

wiekbymy pod opat podcign chcieli, zawszeby opata

tego na dochód wasnoci gruntowej spadaa, to jest na rol-

) Listy Anonyma: Cz III, str. 290, 295.

**) Bez wymienienia autora, daty i miejsca druku, z poow kart

biaych, przeznaczonych dla czytelnika do wpisywania uwag.

***) Komisarza Cyw. Woysk. Wdztwa Krakowskiego, w Krakowie,

w drukarni Antoniego Grebla, stronic 100 in 16; przytoczenia pochodz ze

str 14, 95
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nictwo, z którem nierozcznie wszystkie inne bogactw kra-

jowych róda s spojone". Przechodzc nastpnie istniejce

ju w Polsce podatki: pogówny, dymowy, skórowy, kwate-

runkowy, stempla i ca, odrzuca wszystkie i da, aby „zwol-

na, agodnie, stopniami postpujc", zamieni je na „jeden

powszechny, ogólny gruntowy, wszystkich krajów mieszka-

ców w proporcyi czystych ich dochodów dotykajcy".

Nie mona odmówi konsekwentnoci, sprawiedliwoci,

a nawet szlachetnoci zasadom takim. Widzielimy (§§ 28,

29), e ekonomici nasi mieli zawsze na baczeniu interesa

rolnika-waciciela wycznie, e dla nich powicali interesa

przemysu i handlu; suszna wic, jeli na wasno ziemsk

zwalali te wszystkie ciary pastwowe. A jednak fizyo-

kratyczne ich wywody ze wzgldu na spoeczestwo, do któ-

rego byy stosowane, jako te na chwil, w której byy wy-
gaszane, niosy wicej szkody, ni poytku. Jako teorya

mieci}7 one bd zasadniczy w zacienionem, uomnem
pojciu bogactwa narodowego, w zapomnieniu o jednym

z gównych jego czynników — pracy. Zamiast owiecania

umysów, umacniay w nich przesd, zakorzeniony od wie-

ków, zway widnokrg, uszczuplay pole kombinacyi. W lat

trzydzieci póniej pomys dziesicin zboowych, albo po-

datku gruntowego od zbiorów by ju herezy dla Fryderyka

hr. Skarbka, wykadajcego nauk finansów na Uniwersyte-

cie Warszawskim *). Przy stosowaniu do praktyki nauka

fizyokratów naszych wpyna niezawodnie na ochranianie

wocian od ciaru nowouchwalonyeh podatków, ale z dru-

giej strony wraaa wci szlachcie, e wszelkie niestale, po-

rednie opaty i podatki odbij si na jej intratach, a takie

„mement o" byo co najmniej niewczesnem dla pokolenia,

*) Fr. hr. Skarbek: Rys ogólny nauki finansowej dla uytku
uczniów Uniw. królewskiego Warszawskiego 1824. Warszawa, str. 28: „Po-

datek gruntowy od rocznych zbiorów jest niesprawiedliwym w zasadzie ...

w rozkadzie uciliwy dla kontrybuentów, a kosztowny dla skarbu".
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wychowanego na zakorzenionem od wieków sobkostwie. Tanie

budety saskie odzwyczaiy .od pacenia podatków nie sam
szlacht, ale wszystkie klasy narodu. Ju w okresie drugim

brzemi opat wydawao si zbyt cikiem:' zdarzao si, e
chop wola mieszka w jednej chaupie z onatym synem,

e dziedzice rozbierali stare budynki, e mieszczanie rozwa-

lali swe domy po miasteczkach przed lustracy dymów i sta-

wiali je na nowo po lustracyi, eby unikn podymnego,

które przecie wynosio tylko 4, 5 lub 7 zip. rocznie *). Czyli

tedy moiwem byo wobec praktyki przypuszczenie, e po-

datek z czystej intraty rolnej waciciela dóbr dziedzicznych

wystarcz}' na zapenienie skarbu pastwowego?

A jednak budzio si w spoeczestwie pragnienie re-

form gbokich, rzdu mocniejszego, wojska liczniejszego.

Sejm z r. 1780 nakaza, aby remanenta obracane byy na

powikszenie liczb}' „gemejnów", t. j. onierzy szeregowych

(bo na strojnych oficerach nigdy nie zbywao w Polsce, na-

wet podczas pierwszego rozbioru, kiedy ich liczono podobno

1.271 na 3.298 onierzy w calem wojsku litewskiem). Na
sejmie Grodzieskim w r. 1784 L i n o w s k i, pose kra-

kowski, wymówi! ju, o ile nam wiadomo, pierwsze sowo
o stu tysicach onierza **), sam jednak wyznawa niemono
takiego przedsiwzicia zajednem skinieniem „przy rozwolnio-

nym rzdzie i ubogim skarbie. Naszemu krajowi tak si

wzmacnia potrzeba, jak choremu". Radzi wic tylko po-

mnaa regimenta stopniowo.

Zwikszanie wojska wymaga wielkich kosztów. Przy

zasobach skarbowych z drugiego okresu remanenta wystar-

*) W Pajcznie w roku 1779 obywatele miejscy „domy obalali

przed podaniem dymów i abjurat dla uchylenia si od podatku, a potem

je stawiali" (Pr. Ek. A 16, str. 274). W roku 1790 w województwie raw-

skiem Pczkowski rozwali 3, a Cywiska 2 chaupy; oboje przysigali, e
chaupy byy bez gruntu (K. C. W. Rawska ksiga Nr. 3 pod dniami 12 8

i 18 8).

**) Dy ar. 1784, sesya XXIX z dnia 3 11, str. 475.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. HI. 14
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czay zaledwo na dodanie m a x i m u m 700 gów rocznie;

w r. 1786 wojsko koronne i litewskie byo doprowadzone za-

ledwo do liczby 18.500 gów; sia taka nie zasugiwaa na

nazw armii, nie moga mie adnego znaczenia na linii bo-

jowej, przydatn bya tylko do suby garnizonowej, do utrzy-

mania bezpieczestwa wewntrznego. Chcc armi tworzy,

trzeba byo nowemi ródami skarb Rzeczypospolitej zasili.

Jaki na to sposób wynajd rzecznicy reformy w literatu

rze? Co powie Staszic w swem wiekopomnem dziele

z r. 1785, w Uwagach nad yciem Jana Zamojskiego?

Z niechci, z nagan przyznaje on przecie, e „dzisiaj

krajowej mocy gruntem s pienidze... e teraz ani monarchia

,

ani arystokracya, ani demokracya, zgoa aden kraj i aden

rzd tego przywileju niema, aby pod nim obywatel y bez

podatków. Równie jak w despotyzmie, tak w najwolniejszej

Rzpltej dzisiaj trzeba odda poow, albo trzy czci docho-

dów dla ocalenia czwartej. Teraz nie ten kraj jest wolnym,

który nie daje podatku, ale ten, który paci najwicej... Ten

rzd jest mao wiadomy albo nieczynny, który teraz powi-

kszeniem podatków nie zabezpiecza krajowi obrony. Ten

naród, który dotychczas na niepaceniu podatków swoj wol-

no zasadza, niechaj myli dzisiaj, e podatki s ródem
ubóstwa ludzi, ale przytem jedyn obron wolnoci jego...

Podatek i kredyt s to dwa prawa mocy potrzeby. Gdyby

Polacy za Augusta II, zamiast rozpuszczenia 60 tysicy wojska,

byli dla utrzymania jego zoyli podatki, dotychczas wolni

i powaani yliby" *).

Wic w tern prawie potrzeby, w pragnieniu wolnoci

i powaania dla Polski znajduje Staszic a nadto silne po-

budki do szukania obfitszych róde dla skarbu. Wobec pa-

nujcego w Europie militaryzmu, którego zreszt bynajmniej

nie chwali, uznaje on za niezbdne dla Polski sto tysicy

*) Staszic: Uwagi nad yciem J. Zamoyskiego, str. |l(<7, 108,

109.
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wojska i, zmierzajc do tego celu, zadaje sobie pytanie: „Jak

wiele Rzplta polska w dzisiejszym stanie daby moga po-

datku"?

Rozwizanie tej kwestyi poczyna od obliczenia paconych

ju podatków. Oblicza je tylko na 12 milionów z. (oczy-

wicie liczy za mao nawet dla samej Korony, jak wida
z tab. 172). Porównywajc z innemi pastwami, zwraca uwa-

g, e Francya samej prowizyi od dugów swoich paci 385

mil.; e tam, jakote w Prusach i Austryi, Komisya Skarbowa

nakada na dziedziców 24 od sta z dochodów; e cesarz nie-

miecki wydaje rocznie 100 mil. z. na utrzymanie 250.000

wojska, e sama Galicya paci rocznie 40 milionów.

Potem zabiera si do obliczania intrat z dóbr ziemskich,

poniewa zdaniem jego, „tylko jeden jest rzeczywisty poda-

tek, a ten ziemia paci". Obliczenie produkcyi zboowej, ja-

kemy we waciwem miejscu wykazali, jest za wysokie.

Wszake przy tak wysokim nawet rachunku „podatek szla-

checki" wyniós w stosunku 15% od 165,000.000 czystej in-

traty zaledwo 24,750.000. Przeniewierzajc si tedy zasadzie

gwoli wymogom praktycznym, Staszic utrzymuje: kominowe

miejskie i chopskie, pogówne ydowskie, lotery, tabak,

wszystkie rodzaje czopowego, stemple, ca; podnosi subsidium

charitativum do miliona zip., dochód z emfiteuzów do trzech

kwart i dopiero tym sposobem otrzymuje sum ogóln 43,798.251

zp. Zwaywszy jednak, e punktem wyjcia dla niego by
zbyt szczupy, bo 12 milionowy dochód dawniejszy, przypusz-

czamy, e celem jego byo powikszenie podatków dawniej-

szych 3 '/o raza. Z tak zwikszonym podatkiem monaby
podnie etat wojska z 16 na 62 tysice onierzy. Reszt

chce formowa z chopów dóbr starociskich, którymby
Rzeczpospolita rozdawaa prawem dziedzictwa grunta tak

chopskie, jak paskie, z obowizkiem 50-letniej suby woj-

skowej (!) i mustry raz na tydzie, zamiast zniesionej pa-
szczyzny. Zreszt zaleca jeszcze oszczdno, a szczególnie

zmniejszenie niezmiernej liczb)' oficerów, których utrzymanie
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najdroej kosztuje. Dugów zaciga nie radzi; podatki chce

pobiera tylko od dochodu czystego *).

W tym planie finansowym znajdujemy jeden tylko po-

mys nowy—podatku szlacheckiego 15-procentowego; wszyst-

kie inne za pozycye dochodowe pochodz z dawnego, ju
wprowadzonego w wykonanie systematu bez adnej zmiany

(w podatkach porednich), lub z podwyszeniem stopy (w po-

datkach staych). Sab, a raczej niebezpieczn, wtpliw
stron jego stanowi odwoywanie si do ofiarnoci stanów

uprzj^wilejowanych; biegy, pomysowy finansista szukaby

obfitszych róde w urzdzaniu lub wynalezieniu podatków

porednich, niestaych, które nie tak wyranie wystawiaj na

prób indywidualne rachuby, interesa, usposobienia, które

spadaj na masy, nie za na grupy najmniej liczne.

W r. 1788 Staszic wyda „Poprawy i Przydatki" do

ksiki poprzedniej. Tu oblicza on powtórnie „poytek z pól
r

k, i pastwisk" w liczbach jeszcze wyszych, a stosujc do

tych trzech kategoryj stop podatkow galicyjsk (8
1

2 , 13,

15 groszy od 4-ch zl.). wnioskuje, e „w tej proporcyi caa
Polska mogaby paci na rok jeden z gruntu podatku

71,607.088 zip. Czopowe, ca, pogówne ydowskie, tabaka,

starostwa, loterya, papier stemplowy etc. mogyby uczyni

drugie tyle, t. j. okoo sto kilkadziesit milionów" **). Taki

dochód wystarczyby ju na wszystkie potrzeby pastwowe

—

ale, dodajmy, gdyby móg by pobrany. Moliwo wykona-

nia tego drugiego planu przedstawia si w wietle nader

wtpliwem, skoro przy porównaniu z pierwszem nie znajdu-

jemy adnego nowego pomysu, tylko zwikszenie gwatowne
skali w podatku szlacheckim, oraz niczem nieusprawiedli-

*) Staszic: 1. cit. str. 110, 79, 94, 111, 127, 115, 126, 78, 117.

**) Staszic: Poprawy y Przydarki do ksiki: Uwagi nad yciem
J. Zamoyskiego. Dan w Heilsbergu dnia 10 listopada roku 1788. Patrz

Ogólny Summaryusz Polski.
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wion przypuszczenie, e inne podatki, po wikszej czci po-

rednie, przynios „drugie tyle", okoo 70 milionów.

Wiadomo (tom I, str. 391—396), jak potne wraenie wy-

wara na spoeczestwo ksika Staszica; nie pozostay te

bez wpywu jego kombinacye finansowe; one to zapewne zro-

dziy na sejmie czteroletnim uchwa o podatku szlacheckim

nazwanym „ofiar 10 -go grosza"; ale obliczenia cyfrowe nie

sprawdziy si w wykonaniu praktycznem. Dotknity zawo-

dem Staszic wyda jeszcze jedno dzieo d. 4 stycznia 1790

p. t. „Przestrogi dla Polski", gdzie z gorycz zarzuca nie-

sumienno lustratorom królewszczyzn przy obliczaniu kwart

i komisarzom 10-go grosza przy obliczaniu intrat w dobrach

dziedzicznych; nie waha si nawet cisn strasznego oskar-

enia na cay stan szlachecki w sowach: „szlachcic polski

krzywoprzysig, aby nie da podatku" *). Atoli oskareniu

temu cikiemu wtedy tylko przyznalibymy wag i powag,

gdyby wywody Staszica gruntoway si na liczbach pe-

wnych, gdyby rachunek jego by cisym. Poniewa jednak

przewiadczylimy si sami o wadliwoci zasadniczych danych

i o przesadnoci rezultatów, przeto nie przyznamy susznoci

wyrzekaniom jego, a gorycz, pochodzc z nieziszczonych na-

dziei, przypisa musimy niedostatecznemu uzdolnieniu jego do

kombinacyj finansowych, oraz arliwoci uczu obywatel-

skich, która popychaa go niejednokrotnie do sdów na-

mitnych.

Podczas obrad sejmu czteroletniego nie brako nawoy-

wa do hojnoci w zasileniu skarbu, ale rodki wskazywane

byy zwykle naiwne w rodzaju nastpnego:

Niech kady da z ochot pit cz intraty

I t do skarbu skada na kwartalne raty **).

*) Przestrogi dla Polski z teraniejszych politycznych zwiz-

ków y z prawa natury wypywajce, przez pisarza Uwag nad yciem Jana

Zamoyskiego, dnia 4 stycznia 1790 roku str. 159, 301, 304.

**') Arcy- wielki projekt nayatwieyszego y nayprdszego podat-

kowania, wyjty z rkopismów... Jowisza Ammoskiego etc. bro-
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Nie wicej móg si nauczy czytelnik z pism Kotaja
i ze specyalnej rozprawy Dembowskiego o podatkowa-

niu. X. Ossowsk i, który mia „objani powszechno na-

rodu w materyi bogactw krajowych i wynalezienia z nich

prawdziwego podatków róda" *), wypracowa jeden tylko

projekt: przeday starostw. Najobfitsz pono w pomysy fi-

nansowe bya ksika Naxa p. t.: „Wykad pocztkowych

prawide Ekonomiki Politycznej", wydana w r. 1790, ju za

póno dla wpywu na obrady, poniewa sejm zaatwi by wtedy

gówne wnioski podatkowe i zajmowa si sprawami innem i.

Przejrzyjmy jednak dzia finansowy tej ksiki. I N a x uznaje

czynsz gruntowy za form podatku najprzyzwoitsz i najpe

wniejsz, ale robi uwag, e do ustanowienia rzeczonego

czynszu trzeba zrobi „wymiar ogólny caego królestwa"

i klasyfikacy gruntów, a to jest trudne i kosztowne. W celu

zachcenia do uprawy nieuytków radzi naoy podwójn
danin na stepy, odogi i pustkowia. Potpia lotery, jako

„zaraz szulersk", jako „zdrono rozumu ludzkiego". da
dobrowolnej subskrypcyi, donum gratuitum, czyli s u b-

s i d i u m patryotycznego od osób, nie majcych osiadoci,

a nie dopuszcza (dla honoru, dla emulacyi) poddanych, oraz

ludzi, którzyby si nieuczciwym rzemiosem bawili; kwit

z uiszczenia tej opaty ma nadawa prawo znajdowania si na

sejmikach. Proponuje nareszcie zoty na kady garniec \vy-

szynkowanej wódki i, biorc tylko poowiczn ilo rocznej

konsumpcyi (40-tu mil. garncy), liczy dochód z tego róda
na 20 mil. zip. Potem radzi opodatkowa myny, stpy, tar-

taki i ztd spodziewa si 50.000 zip. Dalej da naoenia

5% na pensy oficyalistów, co uczyni 100.000 zp. Od libe-

ry! kazaby paci po 10 zp., a z tego róda pynoby po

milionie z. rocznie; za konie cugowe i wierzchowe monaby

szura, czyli raczej pojedyncza kartka, na której znajduje si oprócz tytuu

tylko przytoczony dwuwiersz).

*) Kotaj: Listy Anonyma Cz III, str. 124.
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pobiera te pewn sum. Ca radby rozgatunkowa na trzy

klasy i w trzeciej od towarów zbytkownych zaleca 100°
'

na

poytek kasy narodowej. W kocu powiada: „Cho w za-

chwyceniu mego patryotyzmu ledwobym si nie uda do propo-

nowania osobist3'ch podatków, choby te pod te moja gowa,

i rce jedyne ródo moich dochodów podpada miay... prze-

ciebym nigdy nie doradza do udania si do jakich szko-

dliwych, ciemicych i dobru publicznemu przeciwnych po-

datków" *).

Okazuje si wic z niniejszego przegldu, e literatura

wpajaa i wpoia szlachcie przewiadczenie o potrzebie opo-

datkowania swoich intrat gruntowych; jestto jej niezaprzeczon

i powan zasug. Ale z drugiej strony nie wystudyowaa

i nie wyrozumiaa nader wanego i ofitego dziau podatków

porednich (niestaych), nie umiaa prawodawcom sejmowym

poda adnych wskazówek, rad, pomysów; w najlepszym

razie utrzymywaa dawne bez udoskonalenia sposobów poboru

z nietajon niechci, z poczuciem przykrej koniecznoci (Sta-

szic); czciej odrzucaa je (Kotaj, Dembowski); kilka

trafniejszych myli Naxa przyszy za póno i wpywu podo-

bno nie wywary — a wic w tej gazi teorya pozostaa

w tyle po za praktyk, literatura obowizkom swoim wzgl-

dem spoeczestwa i potrzeb czasu nie sprostaa. Nadto przy

rozumowaniach fizyokratycznych wszyscy pisarze, nie wyj-

mujc arliwego Staszica, rozwodz si nad szkodliwoci

wysokich podatków, nad niebezpieczestwem zuboenia kraju,

zniszczenia róde bogactwa narodowego przez ucisk rolni-

ctwa, przez nadwerenie czystego dochodu z roli. Poniewa

Polska owoczesna od takiego niebezpieczestwa bya bardzo

dalek, wic budzenie podobnych obaw mogo tylko szkodliwy

wpyw wywiera.

*) Wykad pocztkowych prawide Ekonomiki Polityczney... War-

szawa, Dufour 1790, str. 11, 77, 25—27, 67, 79, 80—83.
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74. Pierwsza uchwaa sejmu czteroletniego stanowia

podniesienie wojska do liczby 100.000. Wniosek pochodzi

od Walewskiego, wojewody sieradzkiego, którego szczery pa-

tryotyzm zaprowadzi niegdy do konfederacyi Barskiej, a pó-

niej wytrzyma prób grób Sieversa, kiedy go staroszlacheckie

pojcia zaprowadziy do Targowicy. Moe nie czytywa pism,

goszcych reformy, moe nawet nie sympatyzowa z niemi:

ale pragnc wzmocnienia i wyzwolenia Rzpltej, pochwyci

myl, która ju od roku 1784 w spoeczestwie kiekowaa.

Widzielimy, e j wypowiedzia niemiao naprzód L i-

n o w s k i; potem usiowa wynale dla niej sposoby prakty-

cznego urzeczywistnienia Staszic; nareszcie kilka sejmików

z r. 1788 wpisao j do instrukcyi dla swych posów. Snad
tkwia ona ju w usposobieniu ogóu, bo wniosek by przy-

jty bez rozpraw, jednomylnym okrzykiem: „zgoda"! wród
powszechnego zapau, jako haso zbawienia narodu, jako pro-

mie wietnej prz3?szoci.

W istocie instynkt by trafny: stotysiczna armia nie

zawodnie ocaliaby, zbawiaby Polsk owoczesn. Ale trzeba

byo uchwa wykona.
Wykonanie zaleao nasamprzód od uchwalenia stoso-

wnych funduszów—to jest zadanie sejmu; potem od zebrania

ich i zarzdzenia niemi—to byo zadanie Komisyj Skarbowych;

nareszcie od umiejtnoci, a nawet szybkoci zorganizowania

samej siy zbrojnej — to zadanie spado po czci na sejm.

ale najbardziej na Komisy Wojskow. Wszystkie te strony

najwaniejszej w owej chwili, najywotniejszej kwestyi zba-

damy w odpowiednich ustpach; obecnie przystpujemy do

rozwaenia strony pierwszej, t. j. rozpraw i uchwa finanso-

wych sejmu czteroletniego.

Rozprawy te toczyy si trzema nawrotami: 1) od d. 5

listopada 1788 do d. 29 maja 1789 r. 2) od d. 18 lutego do

d. 13 lipca 1790 r. 3) od d. 10 padziernika 1791 do d. 26

maja 1792 r.

Pierwsza faza bya szczególnie mozoln, a nawet m-
czc, trwaa bowiem przeszo pó roku, zanim nowy budet
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si wyklu. Rozwleko mów, wtrcanie obcych materyj,

bezowocno wielu dugich posiedze, objawy czste krótko-

wzrocznego egoizmu cigny surowe potpienie spóczesnych

i nowoczesnych sdziów, rzuciy pospne wiato na ca
prac sejmu. Ktokolwiek odczyta pierwsz lepsz ksik,
zawadzajc o t epok, spotka si niewtpliwie z wyrzeka-

niami na fataln gadatliwo posów. Zbytecznem tedy by-

oby powtarzanie rozlicznych zarzutów, raczej poczuwamy si

do obowizku wywietlenia sytuacyi, wyjanienia faktu wedle

susznoci.

Nie atw bya w istocie sprawa podatków dla tworz-

cego si dopiero stronnictwa reformy. Na awach izby po-

selskiej, a szczególnie na krzesach senatorskich, zasiedli i lu-

dzie z dawnej konfederacyi Poniskiego. i sam Poniski w cha-

rakterze ministra, i monowladcy, którzy uknuli póniej Tar-

gowic, i tum tych, co wyznawali zasad, „e witemi s
majtki szlacheckie, e tyka ich, cho w nagych Rzeczypo-

spolitej potrzebach, jak najskromniej naley" *), a sami refor-

matorowie nie posiadali dostatecznego zasobu, ani poj teo-

retycznych, ani biegoci praktycznej. Bo literatura podaa,

jak wiemy, ubogi i mtny materya; praktycy mogli ksztaci

si, urzdujc w Komisyach Skarbowych, a waciwie tylko

w Koronnej; ta jednak wykonywaa czynno swoj na ma
jeszcze skal w zakresie 11, 12, 13-milionowych budetów,

stworzonych w latach 1775 i 1776. Przytem komisarze, urz-

dujcy pospolicie po dwa lata, znajcy tylko odpowiedzialno

zbiorow, nie zawsze bywali pilni, niezbyt gboko za-

puszczali si w obserwacye nad biegiem interesów. Najpra-

cowitszy i najbardziej uzdolniony z pomidzy nich Fryde-

ryk Moszyski, posujcy obecnie od województwa Bra-

cawskiego, posiada biego w rachunkach nawet statystycz-

nych, ale wiadomoci z dziedzin}7 finansowej nie okaza, na

Rzyszczewski, kasztelan lubaczewski na sesyi 68 z dnia 28,

2

1789. Dyar. tom II, cz. 2, str. 205.
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adne pomysy nie zdobywa si — moe przez obaw, aby

nowy podatek nie dotkn jego fortun}', gdy by egoizmem

mocno przesiknity. Waleryan Strojnowski, ekonomista,

pose woyski, bra gorliwy udzia w rozprawach i pracach

deputacyj sejmowych, ale znakomite pisma jego, a wic i epo-

ka naleytej dojrzaoci umysowej, przypada ju na pocztki

wieku XIX. Niepomyln te byo okolicznoci, e najzna-

komitsi koryfeusze reform nie mogli bezporednio bra udzia-

u w tak wanej pierwszej dyskusyi: Staszic przysuchiwa

si tylko z galeryi, bo do sejmu nie nalea, Kotaj ró-

wnie sta jeszcze za drzwiami i tylko na prywatnych nara-

dach, albo przez listy Anonyma, do marszaka adresowane,

pewny wpyw wywiera; dopiero podkanclerstwo dao mu
prawo przemawiania z awy ministrów. Zachwalany przez

niego ekonomista X. Ossowski nie zasiada w izbie i dru-

kowany swój projekt o starostwach wnosi za porednictwem

Zieliskiego, posa nurskiego. A moe w toku rozpraw rzu-

cona jedna trafna uwaga, albo jaki wiaty pomys specyali-

sty wicej poytku sprawiby, ni drukowane projekta i roz-

prawy. Marszalek sejmowy, Stanisaw Maachowski, by
szczerym zwolennikiem reform, by niewtpliwie obok Ko-

ciuszki najczystszym moralnie czowiekiem i obywatelem

z caego pokolenia owoczesnego, które go te czcio i Ary-

stydem polskim nazywao; by w zasadach swoich staym

i nieugitym, lecz zacnoci tej zbywao na sile; brako mu
tyle nawet energii, eby odebra glos posowi, który wycho-

dzi z porzdku dziennego i gmatwa deliberacy nowymi

wnioskami*). W kocu bya jeszcze jedna nader wana, do-

*) Waciwym sobie stylem wypowiedzia ten zarzut Jezierski, ka-

sztelan ukowski: „Kogó tu de damnis rerum et dierum winowa? JW.

Marszalku konfederacyi Koronnej! powiem o Tobie rzecz przeciwn a praw-

dziw... e zguba czasu jest twoj win. Powolno, uleganie dla kade-

go posa, delikatno s to twoje dziedziczne cnoty, a w narodzie winy,

bo czas zgubiy". Prosi Jezierski, aby w sali sejmowej by zawieszony

zegar, iby gosy posów nie trway duej nad kwadrans (Dz. Cz. S. G.
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td przez historyków niedostrzeona przyczyna rozwlekoci

obrad pocztkowych, oto — nie brak regulaminu, ale owszem

istniejcy od roku 1768 „porzdek sejmowania", podsunity

podobno przez Repnina w celu utrudnienia prac prawodaw-

czych. Zalea na tern, e kady projekt mia by decydo-

wany „cathegoriatim" t. j. przez pojedyncze punkta, a nawet

„przez sowa". W istocie kady wniosek napotyka mnóstwo

poprawek, stawianych czstokro w zej wierze przez czon-

ków rónych stronnictw, a dotyczcych nietylko zasady, ale

i drobnych odcieni w redakcja frazesów. Zdarzao si skut-

kiem tego, e wniosek pierwotny zosta zwichnity, lub ska-

ony w uchwalonem prawie, e si zakraday szkodliwe nie-

dokadnoci, lub sprzecznoci, a przedewszystkiem strata cza-

su przez gadulstwo stawaa si klsk nieuchronn, poniewa

marszaek nie mia mocy naruszy opisanego prawem porzd-

ku, albo raczej nieadu. Stan taki trwa a do d. 21 lutego

1791, kiedy Kiciski pose liwski, utrafiwszy w rdze kwe-

styi, wniós zmian wadliwego regulaminu na nowy. podug

którego projekta miay by przekazywane deputacyom (komi-

tetom) do redagowania, na posiedzeniu za sejmowem opra-

cowane w ten sposób projekta mogy by ju albo cakowi-

cie przyjmowane, albo cakowicie odrzucane, albo do popra-

wy odsyane. Izba, porwana wymow wnioskodawcy, zgo-

dzia si jednomylnie*). Odtd sejmowanie odbywao si

bez porównania wawiej i skadniej.

W. sesya 169 z dnia 8 10 1789). W listopadzie 1789 roku Matuszewicz

pose brzeski litewski domaga si porzdku w roztrzsaniu projektów po

kolei, a Maachowski chtnie godzi si na to i zawczasu przeprasza, e
jeli kto bdzie wsuwa inn matery, to mu powie, i extra materiam mó-

wi tame sesya 189 z dnia 13/11). Jako raz, ale by to jedyny bodaj

wypadek, .Maachowski odmówi kilku posom, a jednemu (Nosarzewskie-

mu) odebra nawet gos na posiedzeniu z dnia 14 3 1791 r.

*) Dz. Cz. S. G. W. sesye 388 z dnia 17 2. 389 z dnia 18,2 i 390

(nie 340 jak mylnie wydrukowano) z dnia 21 2 1791. O mowie Kici-

skiego pisa Stanisaw August do Bukatego: „bez pisma mówiona a od
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Po takim wstpie, który oby natchn czytelnika cier-

pliwoci i usposobi go do pobaania, zaszkicujmy przebieg

samych rozpraw.

1. Otworzy je Suchorzewski pose kaliski. Dnia 5 listo-

pada 1788 r. wystpi! on z wnioskiem z powodu uchwalo-

nego wieo 100.000-go wojska: „Poniewa na zakupienie

broni (za granic, bo wasne fabryki nie wystarcz) i innych

rekwizytów wojskowych... suma 100.000 jest potrzebna...

przeto stanowimy, aby na dzie ostatni tego miesica na ko-

mory, przeznaczone do odbierania podymnego, nieodwlocznie

wszyscy panowie i posesorowie dóbr. nie narzucajc nic na

poddanych, jedno podymne zoyli. e za ta suma wystar

cza jeszcze nie bdzie, ustanawiamy subskrypcy"... Chcia,

aby do skadek na wojsko powoani byli wszyscy: modzi

i starzy, panowie i sudzy, rolnicy i kupcy. Ale zaraz potem

zaczli wystpowa róni pcslowie. z rozmaitemi nieobmyla-

nemi projektami, powstay haas}' i rezultatem posiedzenia

byo tylko wezwanie wszystkich stanów do skadek, otwar-

cie zapisów na dary dobrowolne. W kilka dni potem do-

wiadujemy si, e ofiary ju wpywa zaczynaj: Kublicki po-

se ofiarowa 1.000 z.; Bieliski, pisarzewicz koronny, ze swej

pensyi dziecinnej wynoszcej 9 czerw. z. zrbowiza si pa-

ci 7 itp. U marszaka Maachowskiego d. 8 listopada na

gos mecenasa Asesoryi Litewskiej, Grabowskiego, posypay

si spore sumy: cd samego wnioskodawcy 3.000, od Krzu-

ckiego 35.000, od Xicia Stanisawa Poniatowskiego 54.000;

Niemcewicz dal 500 zip. z tysica, jaki mia wtedy w goto-

winie*). Wszake w Yoluminach Legum znajdujemy kon-

nikogo niespodziewana tak wzruszajcy i nagy uczynia effekt". (Kalin-

ka: Pamitniki do panowania St. Aug. Dokumenta, str. 175).

List osób, od których ofiary wpyny, znajdzie czytelnik w do-

datku A do niniejszego tomu. Nie moe by ona kompletn, naprzód dla-

tego, e gazety nie zdyy wszystkiego wydrukowa, a potem, e nie

wszystkie ofiary byy zadeklarowane urzdowo. O znacznej yotowoci do

ofiar autor Uwag nad Uwagami str. 155 i inni.
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stytucy na str. 220 odpowiedni, p. t. „Dobrowolna ofiara
na naglce potrzeby ojczyzny" dopiero pod d. 17 grudnia.

Jan Suchorzewski,
pose kaliski f 1809.

(Z portretu olepego w posiadaniu wnuka jego Franciszka).
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Na razie ofiary pyny dosy obficie, nie tylko od

szlachty ale i od mieszczan, czasem od chopów; damy ska-

day swoje klejnoty, co zjednao im komplementa od mów-
ców i pisarzy. Lecz jaki m stanu albo finansista miaby
opiera plan uzbrojenia i utrzymania armii na datkach dobro-

wolnych, na ofiarach dzieci i kobiet? Jeli Suchorzewski du-

o na to ródo liczy, to si zawiód, w pierwszem bowiem

dwuleciu wpyno do skarbu koronnego z województw i za-

pisów w domu Maachowskiego, marszaka, niespena pó
miliona zp. (498.414)*). Prawie jednoczenie we Francyi

dary patryotyczne w pierwszym roku rewolucyi uczyniy tyl-

ko 361.587 franków**). Dopiero w czasie wojny 1792 r.

i podczas powstania Kociuszkowskiego objawia si gorliw-

sza ofiarno szlachty i niszych stanów ludnoci.

W cigu grudnia par razy podnoszono potrzeb uchwa-

lenia funduszów, np. Suchodolski i Jacek Jezierski, kasztelan

ukowski (2 grudnia), Slaski pose krakowski, który tda
zoenia zaraz podymnego na fundusz werbunkowy, i Niem-

cewicz w podobnym zamiarze, ale na porzdku dziennym

utrzymaa si wci sprawa etatu, czyli organizacyi uchwalo-

nego wojska, i postawienia Komisyi Wojskowej na miejsce

Departamentu Wojskowego Rady Nieustajcej, bo naprzód pol

skim obyczajem wyniky obawy, aby przez nominacye ofice"

rów król nie zdoby sobie wadzy despotycznej; obok tego za
toczya si walka o polityk zagraniczn midzy ambasadora-

mi rosyjskim i pruskim, midzy stronnictwami królewskiem

i patryotycznem.

Dopiero po witach Boego Narodzenia, d. 7 stycznia

1789 r. marszaek sejmowy Maachowski owiadczy, e w je-

go domu porozumiewali si posowie co do „gatunku podat-

kowania", oraz „ulenia onego przez wyszukiwanie innego

*) Rachunki sejmowe 1790—91 i 92 roku. Dyar. 1790, str. 111.

**) Taine: La Revolution 1878 I, str. 359 „y compris les boucles

cTargents des deputes".
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rodzaju róde, skadajcych dochody publiczne,,*). To owiad-

czenie byo z wrób dla wchodzcej na stó sprawy, bo

i jakie mogy si znale „innego rodzaju róda", któremiby

si day zastpi podatki? Przewidujc trudnoci i dugo
rozpraw, wystpi nazajutrz Stanisaw hr. Potocki, pose lu-

belski (póniejszy minister owiecenia za królestwa kongreso-

wego), wietny mówca, z wnioskiem podwójnego dymowego,

które powinno by w biecej racie do skarbu wniesione

sposobem poyczki „nim podatki wieczne uoonemi bd".
Nazwano to „podatkiem czasowym", albo „podymnem
protunkowem", t. j. na ten raz (pro tunc) majcem si za-

paci. Bardzo chtnym do popierania okaza si Suchorzew-

ski, bo da przyjcia tego wniosku natychmiast bez deli-

beracyi. Walewski, wojewoda sieradzki, przemówi te
yczliwie, podobnie i Suchodolski; ale ten dopomina si o czy-

tanie wasnego wniosku, oraz da zabrania biskupstwa kra-

kowskiego na pac wojska. Nagle dyskusya zwrócon zo-

staa na inny tor, za spraw Bazylego Walickiego, wojewody

rawskiego. By zapewne ju zoony u lasKi projekt podat-

ków od orderów. Walicki tedy mówi dugo przeciwko ta-

kiemu podatkowi i wskazuje „atwiejszy sposób pomnoenia
dochodów", mianowicie: zabrania na skarb starostw, dzier-

aw i rónych królewszczyzn, jak to uczyniy rzdy trzech

mocarstw w województwach, prz}^ pierwszym rozbiorze za-

jtych. Odprzedanie starostw lub ustanowienie administracyi

skarbowej „sprawi ulg w podatkach dla nas. a tembardziej

osobom w stanie rycerskim szczuplejsze dochody majcym" **).

Domylamy si. e mia ordery, a nie mia adnego staro-

stwa. Podskarbi nadworny Kossowski zoy dwa projekta:

o pomnoeniu dochodu z papieru stemplowanego i po-

wikszeniu czopowego od trunków zagranicznych — oba

maej wagi, bo wróyy bagatelny przyczynek do owej ogrom-

nej sumy, jakiej wymagao utworzenie armii. Z tego wszy-

*) Sesya 45 dnia 7 stycz. 1789. Dy ar. 1788, tom 2gi cz. I,str. 1

) Dyar. 1788, tom 2 cz 1, str. 28.
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stkiego uoono niby porzdek dzienny z czterech projektów

(1 fundusz dla wojska, 2 powikszenia stempla, 3 powikszenia

czopowego i 4 ubezpieczenie fabryk krajowych, jeszcze tylko

obiecany). Sekretarz sejmowy odczyta je wszystkie, lecz iz-

ba adnego nie zdecydowaa i posiedzenie zawieszonem zostao.

Nazajutrz znowu Weisenhof, pose inflancki (ze stron-

nictwa reformy), domaga si podatku staego, ale tymczaso-

wo popiera podymne protunkowe, proponowane przez St.

Potockiego. Atoli przeciwko temu ostatniemu wystpi Szcz-

sny Potocki, jenera artyleryi koronnej, jako pose bracawski,

poniewa województwa Podolskie i Bracawskie pac skut-

kiem mciwej uchway sejmu delegacyjnego z r. 1775 (na

którym nie byy reprezentowane) nader uciliwe podymne,

nieproporcjonalne do innych województw. Wol one da
„dziesity grosz intraty swojej". Nie bardzo wierzymy w to

„ucienie" województw poudniowych — najobszerniejszych,

najyzniejszych, obecnie za bogaccych si nawet handlem

chersoskim, ale notujemy now propozycy 10-go grosza;

która teraz po raz pierwszy zdaje si bya wymówion. Prze-

mawiali dosy jednomylnie: Krasiski pose podolski, Niem-

cewicz, Wawrzecki, Matuszewicz za podatkiem staym. Ko-

sakowski biskup inflancki by zapewne w niezwykym humo-

rze, bo nie tylko przyjmowa podymne protunkowe, ale

nawet chcia je darowa skarbowi; podobnie Suchodolski.

Lasocki, pose sochaczewski, owiadczy, e na 10-ty grosz

nie pozwoli, lecz na podwójne podymne zgadza si. I to po-

siedzenie spezo bez adnej decyzyi *).

Podobnie spezo posiedzenie nastpne z d. 12 stycznia

wród krzyujcych si gosów. Butrymowicz, pose piski,

proponuje poyczk u bankierów krajowych, a nie chce po-

zwala na podymne przed ukoczeniem etatu wojska. Za to

Kociel, pose oszmiaski, raczy owiadczy askawie, e pro-

wincya Litewska nie odpisze si od podatków na dobra „na-

*) Sesya 47, 9 stycznia 1789 r.
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wet ziemskie"*i. Ukazuj si niespodzianie projekta o Stra-

y, o Sejmie Nieustajcym, o Radzie Nieustajcej; Maachow-

ski nie móg odczyta wasnego projektu o podatkach i, tó-

maczc si chorob, prosi o zawieszenie sesyi.

Niemniej niesfornem byo posiedzenie 49 d. 13 stycznia.

Poniski wystpi z projektem zastpienia podatku protunkow

poyczk i owiadczy, e Komisya Skarbowa „znalaza spo-

sobno zacignienia sum}' do znacznej, bo do miliona

czerwonych zotych" (t. j. 18,000.000 zp.) Zdaje si, e
kama, poniewa gdy przyszo naprawd do zacigania po-

yczki, napotkano wielkie trudnoci z wydostaniem 10-u mi-

lionów. W kocu Morski, w dugiej mowie wywodzc ko-

nieczno uchwalenia podymnego, zawoa: „straszna, ale

sprawiedliwa o nas bdzie definic3Ta Historyi: nieczynno

sejmu zadziwia, mieszy i wzgard ku nam napenia ca
Europ". I to jednak nie poskutkowao: decyzyi adnej nie

powzito. Owszem na nastpnem posiedzeniu Fryderyk Mo-
szyski, sekretarz W. N. Lit., pose bracawski, kierujc si

instynktami dawnego egoizmu szlacheckiego, wykazywa, e
skarb bdzie mia 3,703.000 zwykych dochodów do uycia

na zrekrutowanie wojska, brakujc za na pierwsze potrzeby

sum 696.900 zip. moe pokry „asygnacyami skarbowemi"

(bonami?), wic podatek protunkowy nie bdzie potrzebny**).

Zdawaoby si, e owo podymne protunkowe musi by
ju uchwalone d. 16 stycznia, kiedy Stanisaw Potocki wy-

gosi w obronie swojego wniosku niezmiernie gorc i zna-

komit mow. Przedstawiajc gron sytuacy kraju w obec

wypadków, za granic rozwijajcych si, zaklina obywateli

swoich „aby do ratunku ojczyzny jaknajpieszniejszym biegli

*) Sesya 48, dnia 12 stycznia 1789 r. Dyar. tom 2gi cz 1,

str. 66.

"
• Sesya 50 dnia 15 stycznia 1789 r. Dyar. tom 2 cz 1, str.

166 i nast.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T- UL 15
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krokiem". Kadzi prócz swego podatku poyczk zagranicz-

n „bo gdy moga Rzpta na mniej wane potrzeby zacign
9 milionów i z nich sic uici, za có ich tak bojaliwymi

znajduj tam, gdzie o ostatni idzie jej ratunek, tam gdzie

wolno kupi sobie przychodzi? Ju w oczach wiata nie-

wolnikami jestemy, ju nas za takich potomnoci podano".

I przytoczy znany ustp z dziel Fryderyka II. Nastpnie

zwróci si do króla: „Najjaniejszy Panie! Dzie jutrzejszy

iest dniem narodzin W. K. Mci... Miociwy Panie, spraw,

aby projekta protunkowego podymnego i poyczki zgodnie

przyjte dzi by)-, a dopiero wraz z si swoj odrodzi si
Polska. Staniesz si, miociwy królu, stwórc narodu, który

od kilkunastu lat ju zgin, ju z liczby narodów wymaza-
nym zosta" *). I có?... podatek ani poyczka uchwalonemi

nie zostay. Czyli przynajmniej o wielkie ofiary tu chodzio?

Nie, tylko o 4 x

/.2 milion)- zip., które bynajmniej jeszcze nie

odrodziyby Polski, nawet w poczeniu z poyczk, jak za-

pewnia w zapale wnioskodawca.

Zreszt sowa Potockiego sprawiy wraenie. Gdy Ko-

sakowski chcia mówi, wielu posów prosio go, eby odst-

pi gosu, a Rzewuski przymówi si, e po mowie, dopiero

syszanej, nie widzi, co moe by wicej do powiedzenia jak

prosi o turnum (t. j. o gosowanie); kroi popar wniosek, od

siebie dodajc, e pragnie, aby zaraz potem uchwalone byy
podatki wieczyste. Sekretarz sejmowy odczyta pi wnio-

sków, odnoszcych si do podymnego protunkowego i po-

yczki. Ale przed zarzdzeniem glosowania, marszaek Ma-

achowski, niewiem dla jakiej przyczyny oddali si do izby

konferencyonalnej. Podczas jego nieobecnoci Potocki, pose

bielski, odezwa si, e podug jednej z dawniejszych uchwa
naley przed podatkami rozstrzygn spraw rzdu przedsej-

mowego. Wtedy sam Stanisaw Potocki, pose lubelski, za-

niechawszy swojego wniosku, owiadczy, i ustanowienie

*) Dy ar. 1788 tom 2 cz 1, str. 180—181.
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rzdu przedsejmowego zmierza do zniesienia Rady Nieustaj-

cej, wic proponuje zniesienie wszystkich praw z 1775 i 1776

roku, Radzie tej przysugujcych, czyli zniesienie tej Rady.

Król si przerazi takim obrotem rozpraw; ostrzeg, e tym
sposobem mog by pogwacone traktaty i sesy zawiesi

a na 2 dni. Pomimo to 19 stycznia, po burzliwych roz-

prawach, Rada Nieustajca runa wikszoci 120 przeciwko

1 1 gosom.

Na nastpnem posiedzeniu d. 21 stycznia Stanisaw Po-

tocki rzeki: „pierwsze skutki uchylenia Rady widzie si daj
w tej teraz jednoci, w tej gorliwoci narodu" *). Byo to

jednak zbyt optymistyczne mniemanie; powstao ono w jego

umyle pod pierwszem wraeniem tryumfu. Publiczno war-

szawska, prowincye, literatura peryodyczna i ulotna nagliy

o popiech w uchwalaniu podatków. W tym samym dniu T

kiedy Potocki wygasza znakomit sw mow, odbijano bro-

szurk p. t.: „Gos Województw, ziem i powiatów do swych
posów sejmujcych w r. 1788 i 1789", która si zaczyna od

wykrzyknika: „Przebóg, ju tylko dwa miesice do wiosny,

a jeszcze ani podatków, ani wojska nie wida!" a podpis

nosi: „Datum w Koronie i Litwie d. 16 stycznia 1789" **). Po-

sowie wspominali niejednokrotnie o listach i gosach, docho-

dzcych z województw. Sapieha zapewnia, e „ob3 rwatele po

prowincyach nad nieczynnoci sejmu s w rozpaczy". Po-

mimo to rozprawy podatkowe zawsze jeszcze byy najeone

przeszkodami.

Na tern samem 53-em posiedzeniu Zieliski, kasztelan

rypiski, zwalcza podatek protunkowy: „mówi bowiem pu-

blicum, i mog si znale tacy, którzy niedadz nam przyj

do generalnych róde podatku, aby uchronili swoje majtki

od wiszcych na nie nakadów". Gadziej wszake poszed

*) Sesya 53 dnia 21 stycznia. Dyar. tom 2 cz 1, str. 275.

**) Zbiór pism i mów niektórych w czasie sejmu 1788 r. Wilno,

tom VII, str. 6.
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wniosek o poyczce 10 mil. dla Korony „etiam z ofia-

rowaniem wyszego (nad prawny) procentu". Na zapytanie

marszaka da si sysze okrzyk „zgoda!", który powtórzono

trzykrotnie. Nie potrzebne wic byo gosowanie i ta pierwsza

uchwaa finansowa zapada jednomylnie *). Skorzysta za-

raz z tej sposobnoci Moszyski, by wyprowadzi wniosek,

e teraz podatek czasowy nie bdzie ju potrzebny! Poczem

przysza kolej na Litw. Kazimierz Sapieha, marszaek kon-

federacyi lit. owiadcza, e jego prowincya okae gorliwo

„nie skpic majtków swoich" przy uchwalaniu podatków

staych, ale teraz przy ubóstwie skarbu swego i 300 z. re-

manentu poyczka jest moliw chyba „za dzielnoci JO.

Xcia Podskarbiego W. W. X. Lit. (Poniatowskiego), z wasnej

osoby swej majcego kredyt". Czyta wic sekretarz Komisyi

Skarbowej Lit. Ancuta projekt zacignicia poyczki dla Li-

twy tylko 3,000.000 z. I ten projekt zosta przyjty jedno-

mylnoci. Wtedy marszaek sejmowy prosi króla o zawie-

szenie posiedze na czas duszy, iby posowie mogli si

na prywatnych konferencyach porozumie co do projektów

podatkowych.

Nastpne wic posiedzenie miao miejsce d. 26 stycznia

i zakoczyo si równie jednomylnem uchwaleniem podwój-

nego podymnego protunkowego, gdy dodano poprawk, e
termin opaty przedua si do koca marca. Moszyski nie

zaniedba odradza, ale okrzykowi „zgoda" ! nie przeszkadza

i gosowania imiennego nie da. W konstytucyi znajdujemy

warunek, „i ten podatek na dwory, nie na rolników jest

naoonym". Litwa nazajutrz ofiarowaa, zamiast podymne-

go drug rat z kwart, starostw, czopowego, podymnego

miejskiego, mynowego i subsidium charitativum.

*) Dy ar. 1788 roku, tom 2 cz 1, str. 283. W konstytucyach

uchwaa ta, równie jak i poprzednia ( zniesienie Rady Nieustajcej) nosi

dat o dwa dni póniejsz, bo tyle mniej wicej czasu schodzio na obla-

towanie konstytucyi w ksigach ziemstwa lub grodu.
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Sapieha chwali si, e ofiara ta wyniesie trzeci cz ko-

ronnej (1,900.000 zp.), chocia prowincya W. X. Lit. wyró-

wnywa tylko czwart czci prowincyom koronnym. Staro-

stowie podobno sami dopraszali si, aby im wolno byo zo-

y w marcu drug kwart *).

Teraz wypadao ju zabra si do stanowienia podat-

ków staych, wieczystych. Izba wiedziaa i zdecydowan bya

naoy podatek na dobra ziemskie, na dwory, na szlacht;

rozumiaa konieczno zrzeczenia si sodkiego przywileju,

eby wszelkie opaty ponosili poddani oraz królewszczyzny

i dobra duchowne. Poniewa jednak wysoko podatku zale-

n bya od budetu wojskowego, wic reprezentanci szlachty

chcieli najprzód wszelkie inne róda dochodowe wyczerpa,

aby przypadajc na dobra ziemskie reszt, o ile mona,

zmniejszy. Tak te drog wytkn Kublicki, pose inflancki,

który w dugiej mowie proponowa: papier stemplowany dla

Litwy, zwikszenie pogównego od ydów, oraz ca od przed-

miotów zbytkownych, podatek od orderów, zabranie czci
dochodów edukacyjnych z dóbr pojezuickich (po oddzieleniu

tylko sumy potrzebnej na utrzymanie dwóch akademij i na

pensye zasuonym), podatek od kawalerów maltaskich,

procent od pensyj cywilnych wyszych nad 10.000 zp., za-

branie funduszu przeznaczonego na garnizon Czstochowski,

zajcie propinacyj miejskich na skarb, nareszcie zabranie

starostw. Skadajc projekt do laski, owiadczy energicznie,

e „dopóki nie bd urzdzone królewszczyzny, do adnego
podatku nie przystpi" **).

I zatoczyy si znowu szeroko rozprawy o starostwach,

emfiteuzach i wszelkich królewszczyznach, pouczajce pod

wzgldem historycznym i prawnym, ale skpe w poytki po-

*) Data konstytucyi jest znów o dwa dni póniejsza: 28 i 29 sty-

cznia. Tytuy: Ofiara na ten raz uczyniona i Ofiara na potrzeby wojska

W. X. Lit. Gos Sapiehy w Dyaruszu tom 2 cz 1, str. 313.

**) Dyar. 1788, tom 2 cz 1, str. 316— 320.
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lityczne dla owej chwili. Krytykowano cala instytucy ostro;

sejm 1775 r. potpiano surowo; niektórzy posowie, jak San-

guszko i kilku innych, owiadczali si z gotowoci zrzecze-

nia si swoich królewszczyzn, marszaek sejmowy zawiada-

mia! o dobrowolnych propozycyach starostów wikszej opaty

od skarbu: ale kwestya nie posuwaa si jako. Zna byo
wpyw JWW. i JO.O. starostów i magnatów. Mieli te oni

swoich rzeczników. Tak np. Leszczyski, pose inowrocawski,

da od „gorliwych na cudze dobro patryotów... eby nie

cudze ofiarowali, lecz kupiwszy po kilka starostw, z tych

Rzpltej uczynili ofiar: gdy to usysz, przekonam si, i nie

tylko ksiga pamici moe ich imi naj pierwej umieci, ale

i warci bd, aby pomidzy witymi w kalendarz polski za-

pisanymi zostali *)". Nawet Kublicki by posdzany „o po-

chlebstwo" i odpierajc ten zarzut, mówi: „uczyniem ofiar

zdania mojego, ebym pokaza, e si miao naraam sta-

rostom, nie bojc si wyrzutu zapaconego sentymentu" **).

Nie powtarzamy zreszt samej dyskusyi, bomy z niej po-

przednio ju czerpali duo. Zaznaczymy tylko wypadek du-

gich sporów. Starostowie postpili pó kwarty, a tym sposo-

bem mieli wnosi do skarbu cakowite dwie kwarty, czyli

tak zwane 50 gr. (poow dochodu); nadto nakazan zostaa

nowa lustracya wszystkich królewszczyzn (co te i wyko-

nano w tym samym 1789 r.); ale gdy chciano pocign sta-

rostów do opacania podatku ziemiaskiego jeszcze od dru-

giej, dla nich pozostawionej poowy intrat, wniosek zosta

odrzucony 116 gosami przeciwko 86. Expektantom kazano

paci jednomylnie 2 1

9
kwarty ***).

*) Ibid. str. 324. ,

**) Dyar. 1788, tom 2 cz 2, str. 253.

***) Prawo o dwóch kwartach oblatowane pod dniem 6 kwietnia

1789 roku; o wykonaniu lustracyi dowiadujemy si ze sprawozdania Mor-

skiego: Dyar. 1789 tom 2, cz 2, str. 129; gosowanie na podatek zie-

miaski ze starostw ibid. str. 227. Co do expektantów uchwaa z dnia 5

marca.
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atwiej poszo z podatkiem od u r z d ó w, stempla
i o r d e r ó w, chocia Suchodolski pose smoleski ostrzega,

e papier stemplowany jest przeciwny równoci szlachec-

kiej (!), a Dziekoski, podskarbi nadw. lit. da, eby Litw

zwolniono za to od innych podatków, które tam stempel za-

stpoway. Przy rozprawach szczególnie si irytowa Kosa-

kowski, biskup inflancki: wyrachowa on, e „gdyby skar-

bnik posuwa si stopniowo i chcia doj do kasztelanii kra-

kowskiej, wypadoby dla niego 120.000 czerwonych z." Ale

Krasiski, pose podolski, odpowiedzia na to: „Czytajc hi-

story narodow, nie doczytaem si w niej, ani te z nikd

nie syszaem, eby który szlachcic od skarbnika doszed do

kasztelanii krakowskiej, a jeeli los któremu posu}' do tego

szczcia, zapewne ta sama wszechmocna rka, która go

stopniami temi prowadzi bdzie, potrafi opatrzy mu sposób

opacenia stempla". Opata uchwalon zostaa, a z doczonej

do prawa tabeli dowiadujemy si, jaka to ogromna moc

urzdów istniaa w Polsce. Najwyszy stempel ustanowiono

od przywileju na arcyoiskupstwa (1.000 cz. z.), potem na

biskupstwa (600 cz. z.), od przywilejów za na województwa,

kasztelani krakowsk i ministerya tylko po 200, najni-

szy (1 cz. z.) na komornikostwa graniczne i ziemskie, sub-

delegactwa, burgrabstwa, namiestnikowstwa, regencye ziem-

skie i grodzkie, vice regencye, susceptanctwa, podwojewódz-

twa i inne podobne. Nadto biskupi i koadjutorowie musieli

paci jeszcze 50" od czteroletniej intraty swojej. Cieciszow-

ski, biskup kijowski, przedstawi, e z biskupów ruskich 2 -eh

albo 3 eh zaledwo mogoby tak wysok opat uici. Doda-

no wic poprawk, e opacie podlegaj te tylko biskup-

stwa, które przeszo 10.000 intraty posiadaj. Wszystkie za
metropolie i episkopie obrzdku greckiego zwolnione byy od

stempla *).

*) Sesye 56 i 57 dnia 29 i 30 stycznia 1789 roku, konstytucya

oblatowana dnia 5 lutego. Lista urzdów przedrukowana w Dzienniku

Rzdowo-Ekonomiczno-Handlowym 1789 r., str. 352— 364.
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Jednoczenie domagano si te zwikszonego podatku od

dóbr duchownych. Suchorzewski, pose kaliski, wykazywa.

e, majc dochodu 150.000 zp. rocznie, z dziewiciorgiem

familii swojej wiksz ofiar poniesie, pacc 12.000 podatku,

ni duchowny, któryby zapaci z takiego dochodu 36.000, bo

chocia w pierwszym przypadku pozostaje 138.000 zip., ale

suma wystarczy musi na ca rodzin, gdy duchowny

obracaby swoich 1 14.000 na jedne tylko wasn osob.

Poda wic swój projekt do laski „w tej myli, aeby gdy

dziedzic dóbr ziemskich grosz 1, to duchowny i starosta gro-

szy 3 zapaci" . Rachub swoj stosowa on do 60.000 wojska,

którego etaty wynosz 16 milionów, ale radby mie 100.000

i nie bdzie aowa da wicej, byle ten sam stosunek (1

do 3 groszy) by utrzymany *). Gdy ze strony duchowie-

stwa zachodzi opór, Jezierski, kasztelan ukowski, ostro wy-

rzuca mu winy wzgldem narodu spenione **). Krasiski,

pose podolski, i Moszyski, zawsze skory do zmniejszania

podatków, chcieli poprzesta na 15 procentach od intraty

z dóbr duchownych, ale biskupi, widzc wikszo zda, ze-

zwolili na 20"/
, utrzymujc zarazem dawniej ju pacone

subsidium charitativum. Propozycya ta przyjt zo-

staa przez sejm jednomylnoci ***).

Pomniejsze wnioski, jak np. o podniesieniu stempla od

kart zagranicznych i o sumach duchownych, z Galicyi ode-

branych, przeszy prawie bez rozpraw.

Co do wykonania uchway o poyczce, Poniski,

jako podskarbi w. kor., doniós d. 4 lutego, e Komisya Skar-

bowa Koronna „nadglosia si do obywatelów polskich" za

porednictwem swoich superintendentów, ale ci nadesali od-

powied „i nie jest w takim kredycie Rzplta, aby moga

*) Dyar. 1788, tom 2, cz 1, str. 359.

**) Dyar. krótko zebrany Sejmu Gównego Warsz. etc. Dufour,
tom 1, str. 234.

***) Ibid. 236.
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u obywatelów znale poyczenie pienidz}"". Musiaa tedy

uda si do bankierów o porednictwo w zaciganiu po-

yczki zagranicznej. Ukady z Genueczykami wloky si

przeszo pó roku i zakoczyy si zupenem niepowodzeniem.

Pomylniej posza sprawa z Hollendrami, ale ofiarowana przez

nich poyczka wpyna dopiero w kocu 1790 r. (Dokadniej

opowiemy t spraw w § 77 .

Zbliaa si nareszcie chwila decydowania o podatkach

ziemiaskich. Trzeba byo ju „dooy, czego nie dostawao,

gdy wprzódy wszystkie zwyczajne bd wyczerpnione ró-

da", jak powiada pose Sonimski, Przecawski. Wszystko

byo ju wyczerpnione; proponowany przez niego podatek od

„baletników, sztukatorów, redutników. mód i zbytków wyna-

lazców", oraz lubny od ydów nie zwróci niczyjej uwagi.

Odwoanie si Kublickiego do króla, aby „z dóbr stoowych

ustpi" (zapewne, eby wiksze dugi robi!), zmusio tylko

Stanisawa Augusta do zrzeczenia si czopowego z miast

Grodna i Brzecia. Niemcewicz woa: „oddalmy od

siebie to systema— niech da drugi, aby ja nic nie da; dajmy

wszyscy i dajmy prdko". Marszaek Maachowski wstydzi

przykadem sejmu szwedzkiego, który, od kilku tygodni obra-

dujc, uchwali nowych ciarów na 6 mil. talarów „chocia

kraj ten niewiele posiada cyrkulujcych pienidzy". Ju i Mo-

szyski radzi podatek generalny z dóbr ziemskich, by do-

cign do potrzebnej sumy budetowej 41,951.263 z. gr. 27,

zreszt proponujc jednoczesne zniesienie innych podatków.

jak np. czopowych, mynowych i akcyz; dla osonienia za
swoich województw uoy znane ju nam pracowite, wiele

uyteczne, drogocenne Tabele statystyczne *).

Nieszczciem nie posiadamy urzdowego Dyaryusza na

dzie stanowczy 26 marca 1789 r.. ale z Dufour'owskiego
„krótko zebranego" Dyaryusza dowiadujemy si, e sprawa

*) Dyar. urzdowy tom 2 cz 2, str. 255, 259, 175, 171. Mo-
szyskiego Gos w Zbiorze Mów etc. tom VIII, str. 1— 18.
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posza nad wszelkie spodziewanie gadko. Wprawdzie po za-

gajeniu sesyi kasztelan biecki Franciszek eleski zacz
usilnie domaga si, aby wrócono do jakiego artykuu 17

Komisyi Wojskowej, i eby rozprawiano o sdach cywilno-

wojskowych, ale wszyscy jednogonie oparli si temu. Potem

pose kijowski, niejaki Bierzyski chcia rozerwa uwag sej-

mujcych listem o buntach chopskich. I to nie poskutkowao.

Kasztelan rypiski, Ludwik Zieliski chcia, eby przed po-

datkiem ziemiaskim szy jeszcze rozpraw}' o podatku na ka-

walerów maltaskich, ale marszaek kaza czyta sekretarzowi

projekt o podatku ziemiaskim. eleski domaga si odczy-

tania swojego wniosku. Wtedy Sapieha rzek: „Ju tu, widz,

pogoska zagranicznych potencyj sprawdza si zdaje, e gdy

przyjdzie do podatku ziemskiego, ch patryotyzmu poczt-

kowa ostygnie i zganie". Pomimo to eleski nie pozwala

sekretarzowi na czytanie. St. Potocki usiowa zawstydzi

czelnego oponenta — i to nie pomagao; domaga si on go-

sowania, które zabraoby niemao czasu. Nareszcie król we-

zwa go do tronu i do milczenia nakoni potrafi. Odczy-

tano projekt, zredagowany przez Jana Maachowskiego,
posa sandomierskiego, starost opoczyskiego. Matuszewicz.

pose brzeski litewski (póniejszy minister) najznakomitszy

mówca izby, zaproponowa inny tytu, mianowicie: „Ofiara
wieczysta stanu rycerskiego Obojga Narodów na wojsko".

Na zapytanie marszaka da si sysze trzykrotny okrzyk

„Zgoda!" nawet, jak powiada Dyaryusz: „z ukontentowaniem"

Nie potrzebne wic b} ro gosowanie (turnus). Marszalek zlo

y powinszowanie królowi i stanom, król winszowa sejmowi

i marszakowi, a wreszcie rozpaka si; sejm ruszy do tronu

caowa rk królewsk *).

W istocie uchwaa ta miaa wielk donioso. By to

pierwszy stay podatek, jaki szlachta naoya na siebie, zrzu-

*) Dyaryusz Dufour'a tom I, str. 251— 257. Konstytucya nosi

dat 6 kwietnia 1789.
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cajc z siebie ple wieków rednich. Wynosi on 10% °d

dochodów „staych i pewnych" z dóbr ziemskich, a 20" „

„z dóbr duchownych"; do niepewnych, a wic opodatkowa-

niu nie podlegajcych, zaliczono dochody z kopalni, z lasów,

z fabryk wszelkich, z handlów i rkodzie. Forma jego

Tadeusz Matuszewie (f 1819).

(Podug portretu litografowanego przez Hermanow z Taskich w r. 1826,

ze zbioru W. Smoleskiego).

zadawalnia finansistów naukowych *), co do wykonania

za obrano drog, która najwikszy moliwie popiech wró-

ya.

') Biliski: Nauka Sarbowoci, str. 164— 189.
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Do obliczenia wysokoci przypadajcego na kade do-

bra podatku tego, a wic do uoenia taryf szczegóowych,

Jan Krasiski starosta opinogórski wskaza trzy drogi: 1) ze-

znanie intrat pod honorem z przyjmowaniem delacyj na ze-

znania faszywe; 2) lustracy urzdow, opart na regestrach

gospodarczych i stwierdzon przez przysig; 3) szacunek ko-

minowego z tranzakcyj. Sarn mówca owiadczy si za osta-

tnim sposobem; podobne owiadczenie zoy Waleryan Stroj-

nowski. Pomys nalea do Fr. Moszyskiego, który go tak

wytumaczy w mowie, przed miesicem wygoszonej: trzeba

cign z grodów odpisy wszelkich tranzakcyj, t. j. sprze-

da}-, zastawów, exdywizyj dóbr etc. dokonanych w cigu
lat ">-ciu (od r. 1784) i z nich wycign dla kadego wo-

jewództwa, dla kadej ziemi szacunek dymu. Tak np. z ak-

tu exdywizyi dym wypada na 1.220 zp.; liczc po 5°/„, wy-

pada rocznej „prowizyi" zp. 61; wic podatek 10-go grosza

wynosi powinien zp. 6 gr. 3 *). Nazajutrz wszake Mo-

szyski od projektu swojego odstpi; inne wnioski byy usu-

nite; utrzyma si projekt posa podlaskiego, jak si domy-

lamy, Krasnodbskiego i wtedy zredagowan by moga
ostatecznie konstytucya p. t.: „Ofiara Wieczysta Prowincyów

Obojga Narodów na powikszenie si krajowych" noszca da-

t 6 kwietnia 1789 r. Za podstaw taryfy przyjto zeznanie

intraty przez dziedzica ub jego rzdc, ekonoma, penomo-

cnika, poparte inwentarzami lub rachunkami gospodarczemi,

o ile by moe trzyletniemi, a nastpnie przysig. Po zaa-

twieniu rónych szczegóów co do sposobu wybierania podatku

w dniach 23, 24, 27. 28 i 30 kwietnia, 11, 12, 19, 22, 28

i 29 maja, „majc wzgld na ryche zaradzenie potrzeb

Rzptej", sejm „niepraktykowanym nigdy sposobem", uprze-

dzajc wybór obywateli z kadego respective województwa,

*) Dyar. krótko zebrany I, 305 nast. sesya 87 z dnia 3/4 1789 r.

glos Krasiskiego; Zbiór Mów etc. tom VIII, str. 15, 16 gos Mo-

szyskiego z dnia 9 3 1789.
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sam wyznaczy „komisarzy 10-go grosza" z pomidzy szlach-

ty osiadej po 15 do kadego powiatu, na ogó 1.800 (1.445

na Koron i 345 na W. X. Lit.) i na tern czynno prawo-

dawcz zakoczono w sodkiej nadziei, e ju wszelkie po-

trzeby budetu s zaspokojone*).

2. Nadzieja ta okazaa si, niestety! zawodn. Komisa-

rze 10 grosza wykonali swe zadanie szybko, bo w cigu

czterech prawie miesicy, ale uoone przez nich taryfy wy-

kazay spoinie z 20-tym groszem z dóbr duchownych okoo 6,3

miliona (same dobra ziemskie niespena 5 milionów) na Ko-

ron, a zatem o milion parkro wicej, ni wynosio pody-

mne i 2, s miliona na Litw, czyli od podymnego o om kro

sto tysicy wicej, razem na ogó troch wicej, ni 9 milio-

nów na rok. Inne podatki równie przyniosy dochód szczu-

py w porównaniu z przypuszczaln rachub. Zawód by
gorzki. Od listopada 1789 r., gdy ju wypadek caej ope-

racyi by znany, zaczy si sypa zarzuty i wyrzekania tak

w izbie, jak w literaturze politycznej. Nax szuka przyczyny

w ubóstwie kraju: „Wygórowane tuszenie tych konjektur kal-

kulatorów, którzy z dawniej uchwalonych podatków czopo-

wego, generalnego podymnego, a nawet teraniejszej ofiary

niezliczone miliony przed lustracyami obiecywali, znacznie zo-

stao omylonem w tern swem mniemaniu o niezmiernych bo

gactwach krajowych". Ale Staszic wrcz nie wierzy, aby

szlachta polska miaa okoo 60 ciu milionów dochodu; racho-

wa zawsze 120 milionów; oskara j o „niesprawiedliwe po-

dawanie" intrat, a nareszcie nie waha si napisa strasznego

oskarenia: „szlachcic polski krzywoprzysigl, aby nie da po-

datku". Na wiar tych sów, historycy nowoczeni potpiaj

skpstwo i sobkostwo spoeczestwa szlacheckiego **).

*) Lista imienna komisarzy oraz instrukcya dla nich w Zbiorze

konstytucyj i uchwa seymu... 1788, edycya Pijarska, Warszawa 1791, pod

dniem 30/5 1789, str. -^6—74.

**) Nax: Wykad poczt. prawid. Ekon. Polit. str. XXII; Staszic:

Przestrogi dla Polski 1790, str. 301, 304; Niemcewicz (Parnit. czasów



W istocie dochód roczny z samych dóbr ziemskich we-

dlu.^ obliczenia póniejszego poprawnego (Tab. 185) wynosi

105,554.840 zip., wic 10-ty grosz powinien by przynie
skarbowi 10,555.484 zp. Z dóbr za duchownych, które czy-

niy mniej wicej szóst cz poprzedniej intraty, przy zdwo-

jonym podatku wypadao z gór 35 milionów, razem przeto

ofiara powinnaby przynie przeszo 14 milionów rocznie
T

gdyby prawo zagarniao wszystkie dochody i cay stan szla-

checki. Poniewa jednak wyczali si wszyscy waciciele,

posiadajcy mniej ni 10 korcy wysiewu: wic naleaoby
strci ca intrat szlachty uboszej, zagonowców na wasnej

siedzcych roli, tudzie wielu instytucyj duchownych i pro-

boszczów z mniejszem uposaeniem w ziemi. Dla braku ma-

teryaów dokadne obliczenie jest niemoliwe; niepodobna

przecie przypuszcza, aby przez potrcenie wymienionych po-

zycyj cytra opodatkowanych intrat moga si zmniejszy do

91 milionów, a podatek ofiary do 9„ miliona, jak to wypa-

do z taryf, uoonych przez Komisye 10 go grosza. Jest tedy

rzecz niezawodn, e oszacowanie intrat byo zbyt nizkie.

Nie kwapmy si jednak do takiego wyroku i rozejrzyjmy si

w szczegóach.

Przysuchajmy si gosom sejmujcych—s one szczere;

w zapdzie walki oponenci nie szczdz sobie wyrzutów, do-

chodz nawet do przesady.

Przytaczano przykady zbyt nizkiego szacunku; aowano,

e za spraw Wielkopolan by odrzucony projekt Moszy-
skiego o wyciganie intraty z transakcyj; Czartoryski radzi

moich 1848, str. 118) woa: „prócz maych wyjtków, wstyd powiedzie!

ledwie drugi lub trzeci paci". Nie mówi tego jednak w izbie sejmowej,

gdy by posem, lecz w 50 lat póniej; rzecz do prawdy nie podobna, bo

tabele byy sprawdzane przez Komisy Skarbow. X. Kalinka (Sejm

czteroletni 1880 I, 438) decyduje podobnie: „Dugie nawyknienia sobkostwa

i, dodajmy, nierzetelnoci, pozbawiy Rzplt rodków, bez których i uchwa-

a o wojsku i ofiara lOgo grosza stay si tylko patryotyczn przechwa-

k, zapa narodowy pomieniem ze somy"!
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wróci do tego projektu. Wtedy, d. 3 listopada 1789 r. za-

bra gos Suchorzewski: „Zgosili si do mnie i do marsza-

ków komisarze powiatu pyzderskiego, e posesorowie dóbr

Krotoszyskich, przez czowieka notowanego klasyfikujc te

dobra z uszczerbkiem skarbu, okazali mae intraty, e dwa
folwarki zataili, e 1.700 beczek piwa mniej podali; dali
wic woli stanów". Nie bronic naduy, mówca zwraca je-

dnak uwag na wadliwo przepisanej komisarzom instrukcyi,

bo chce to „wywietli, aby przekona ca Europ... i od-

wróci opini, krzywdzc Rzplt, e jest napeniona krzy-

woprzysicami". I tak, w Wielkopolsce nie ma zwyczaju

rachowania dochodów z krów przy sprzeday dóbr, wic i ko-

misarze nie porachowali go. Na poparcie twierdzenia tego

odwouje si Suchorzewski do wiadectwa Xcia Jabono-

wskiego; o sobie za mówi: „Nie miaem przyczyny krzy-

woprzysiga, bo ja dobrowolnie ofiarowaem np. z wioski je-

dnej 500 zp. i wiecznie bd paci, a podug regu, przez

Komisy przepisanych, nie mona byo wyprowadzi wicej
t

jak 250 zp. W wiosce tej mam 150 krów, z tych dochodu

mam 300 dukatów; nie mogem ich poda do intraty, bo Ko-

misy tego artykuu, jako me wchodzcego do przeday dóbr

i niepewnej intraty, susznie nie rozkazay podawa... Korni -

sya pooya taks na kop yta zp. 6, kop pszenicy zp.

8... stosownie do zwyczaju... Jeden tylko jest powiat, który

moe zbdzi, e na 4 z. taksowa kop yta, ale czy go

nie powinien wymówi daleki transport produktów, bo o dwa-

dziecia kilka mil? Owiec z kadej wsi rachowano, czy byy czy

nie byy. tyle. ile jest kop yta i pszenic}", kad oceniono

po zp. 2... Projekt Moszyskiego... nie moe znale tylko

moj i kolegów generau wielkopolskiego opozycy, ten bo-

wiem projekt zasadzony na wygórowanej kalkulacyi... Bo
w Wielkopolsce oprócz osad holenderskich tak s liczne dymy,

i gdybymy z tranzakcji otaksowali dym, toby podatek przeniós

ca intrat z dóbr". Jako przykad przytoczone dobra Dolsk*").

*) Dz Cz. S. G. W. sesya 183 z dnia 3 11 1789.
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Uderzajcy przykad rónic, wynikajcych z instrukcyi,

podali Proskura i Trypolski posowie kijowscy na dobrach

Xcia Potemkina Smia, pooonych w powiecie migrodzkim,

który zalicza si wtedy do dwóch województw: bracaw-

skiego i kijowskiego. Komisya bracawska obliczya z nich

podatek 10 go grosza na 105, a kijowska, przy wyszej ce-

nie paszczyzny, na 150 tysicy zp. *).

Zacny Zakrzewski, pose poznaski zwróci uwag izby,

e nadany podatkowi tytu „ofiary" wielu osobom nasun
mniemanie, i to jest raczej rzecz dowoln, ni przymu-

sow; twierdzi, e niejasno zrozumianem byo okrelenie do-

chodów staych; nareszcie przypisywa wiele bdów rachuby

uytym cenom z lat dawniejszych, zbyt nizkim w porówna-

niu z owoczesnemi. Stanisaw Potocki, pose lubelski, ubole-

wa, e „niedokadne tego podatku wybieranie, niedostateczny

od nas w tej mierze opis zawiód Rzpltej nadzieje. Mam za-

wiadomienie od poczciwego i godnego wiary obywatela, e
na Rusi 10° wnosi, a nawet 2

'/2 nie paci w Mazurach" **).

Powtarzay si przytem oskarenia o nierzetelno po-

da. Zieliski, pose nurski, donosi, e w ssiedztwie z nim

królewszczyzny (ale te nie naleay do podatku ofiary) po-

day 10 zamiast 40-tu tysicy intraty; e jeden obywatel

z 12.000 bdzie paci tylko 11 czer. z. Suchorzewski, do-

cinajc województwom ruskim, „sysza, e tam, gdzie tak

dalece szczyc si z gorliwoci i jcz pod ciarem podatków,

otaksowano 900 zp. z wsi dzierawionej za 50.000. Wyk
widzia niepodobiestwo, aby intrata dziedziców z caego kraju

wynosia tylko 50 milionów, gdy za granic wychodzi rocznie

po 100 mil. Suchodolski pose chemski oskara proboszczów,

e majc po 4.000. podawali tylko 2.000 intraty. I Moszyski

*) Tame sesya 249 z dnia 19,4 1790.

**) Tame sesya 225 z dnia 23 2, sesya 222 z dnia 18 2 17 (A>.
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nie chce ju spuszcza si na dobrowolne zeznanie, „kiedy

nawet przysigi zawiedzione zostay" *).

Szukajc informacyj z innych róde, znalelimy w ksi-

gach Komisyi Porzdkowej Cywilno-Wojskowej Czerskiej na-

stpne wyjanienie co do obliczenia ofiary w tej ziemi, na-

lecej do województwa Mazowieckiego: 1) nie rachuje si

wcale intrata z paszczyzn}* i tok; szarwarków niema; zboa
osepowe rzadko gdzie bywaj dawane, a szacunek tyche

niepewny oblicza si moe tylko podug cen targowych;

stróa nie czyni intraty; danina z kaponów i jaj bya osza-

cowana na Komisji Ofiary; danina z gsi, kur i inne rzadko

si trafiaj; 2) do sprzeday dóbr niemasz adnej reguy pe-

wnej: sprzedaj si na 4 lub 3
' „; najczciej jednak projekt

sprzeday formuje si z wysiewu na dwa ziarna; tak te Ko-

misya Ofiary zarachowaa, a poniewa przytem nie potrcaa

ordynaryi gruntowej, wic „ustanowia szacunek przyzwoity";

siana wóz dwukonny rachowaa po z. 4 do 6-ciu; o) owce

nie byy rachowane, poniewa intrata z nich jest niestaa na

gruntach sapistych; 4) z lasów nic nie rachowano; propina-

cy obiczono podug kontraktów, lecz i ta intrata moe by
niesta, jeli arendarze maj dodane koty, garnce, statki

browarne etc; 5) do niestaych intrat, a wic nierachowanych,

zaiczono „bydo, trzody, drobi upadkowi podlege i wikszej

liczby czeladzi wymagajce; sady nieurodzajom, wiatrom i wy
marnieniu podpadajce; ogrody expensy wymagajce, zabu

dowania dobre... wygod tylko czynice" (nie dochód) 6) nie

by liczony dochód z rzek i wód wszelkich. Do tych wy-

janie Komisya Cywilno-Wojskowa doczya wycig z su-

maryusza tranzakcyj, zawartych w czasie od d. 1 stycznia

1784 do d. 31 grudnia 1789 r.; wymieniono tu dóbr 24

o 614 dymach w szacunku 1,882.100 zp.; dochód z nich

5",, wynosi 94.105 zp., ztd podatku ofiary przypada 9.410

*) Tame sesye 184 z dnia 5/11, 185 z dnia 611, 224 z dnia

22/11, 225 z dnia 23 11 1789.

Wewntrzne dzieie Polski Korzona. — T. III 16
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na wszystkie dymy, czyli po zip. 15 gr. 9 na jeden dym.

I oto Komisya Porzdkowa zaznacza, i od tej kwoty „mao
co si róni ofiara Ziemi Czerskiej, intraty swoje dla usta-

nowienia podatku z dwóch ziarn zboa wszelkiego podaj-

cej, a proporcyi, która, przez tranzakcye odkryta, niestale in-

traty i wygód}' obejmuje, w tern tylko nie donoszcej" *).

Majc to jasne i charakterystyczne wytlómaczenie pro-

cederu szacunkowego, moemy ju zrozumie, dlaczego na

Mazowszu podatek ofiary wypad tak szczupy, e waciciel

dóbr z województw ruskich ceni go zaledwo na 2 1

/2
"/ - Na-

dano tu najobszerniejszy wykad wyrazom prawa: „z pe-

wnych i staych intrat", wykad przesadny, bo czy sady

i ogrody podpadaj nieurodzajom, wiatrom i wymarzniciu

w innej mierze, ni pola ozime lub jare? Czemu grunta

„sapiste" miay odbiera owcom przymiot staej intratnoci,

kiedy w Wielkopolsce dochód z owiec do najstalszych by
liczony i nawet porównywany z iloci kóp zboa? Monaby
rachowa dochód z byda, gdy w miasteczkach teje ziemi

funt misa kosztowa najmniej 6 groszy. I z lasów powinien

by dochód, gdy -co roku pewno spawiano drzewo do Gda-
ska Wis. Wóz siana by rachowany najwyej na 6 zp.

T

a dla wojska wydawano taks po 20 groszy za pud, a wic
okoo 20 zp. za fur dwukonn. Nareszcie plon 2-ch ziarn,

chociaby na zych gruntach, daje si usprawiedliwi chyba

lichym stanem gospodarstwa rolnego. Najbardziej nas wszake

dziwi rezultat ostateczny, e obliczona na takich zasadach

ofiara „mao si rónia" od dziesitej czci dochodu wy-

cignitego z tranzakcyi kupna i zastawu dóbr. Przeczy temu

póniejszy poprawny rachunek, gdy, jak ujrzymy w Tab. 185,

dawna ofiara wynosia 8.548, a nowa 14.728 zp.

Lubo sprawdzenia cisego caej operacyi szacunkowej

do ofiary nie wykonalimy i wykona nie jestemy w stanie,

') Komisya Cyw. Wojsk. Ziemi Czerskiej ksiga I pod dniem 9/4

1790, str. 41—46.
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wszelako z pomoczonych tu wyzna i gosów czerpiemy

przewiadczenie, e przyczyn gówn obnienia podatku byo
niejasne okrelenie „dochodów pewnych i staych" w re-~

dakcyi samego prawa. Komisarze 10 grosza wykonywali sw
czynno pod wpywem obawy, aby ta granica przestpion

nie bya — obawy, któr do przesady wzmagaa literatura

i nauka owoczesna. Przypomnijmy sobie (§§ 25 i 73), ile to

si czytao i suchao wówczas o „czystej intracie", o ,,od-

bierce rolniczej", o zuboeniu krajów przez wygórowane po-

datkowanie. Wykazywalimy ju, jak dalece te fizyokratyczne

wywody krzewi i buja mogy w umysach szlacheckich,

zacienionych w kulcie interesów rolniczych. Po raz pierw-

szy od lat dawnych ziemianin decydowa si obarczy intra-

t swoj podatkiem: ile to obaw powstawao w duszy jego,

by nie zwichn przez nieopatrzne taksowanie caej pro-

dukcyi dóbr swoich w przyszoci, by nie zostawi potomkom
zepsutego warsztatu rolnego ! Bo przy operacyi podatkowej

nie szo ju o doran ofiar, o jednorazowy datek dla skar-

bu Rzpltej, ale o brzemi stae, niezmienne, które zawsze

wasno ziemsk przytacza bdzie. Wic bez naduy
i oszukastwa, w dobrej wierze, pod opiek najmdrszych

i najzacniejszych publicystów, odbywao si owo bojaliwe

szacowanie „staych i pewnych dochodów". To nie w szko-

dliwych dla skarbu zamiarach, ale pod wpywem panujcych

wyobrae ekonomicznych sejm, zoony ze szlachty zamo-

nej, zwolni od podatku ofiary szlacht, poddanych nie ma-

jc, i wszystkich wacicieli, posiadajcych mniej ni 10 korcy

wysiewu, a stanowicych klas bardzo liczn. Gorszono si

póniej, e ofiara wyrównywaa zaledwo podymnemu, ale

o tern zapomniano, e podymne pyno ze wszystkich po-

siadoci wiejskich i miejskich, ofiara za tylko z dóbr dzie-

dzicznych i duchownych, które pod wyczenie nie podpa-

da)-. Niesusznie tedy oskary szlacht o krzywoprzysiztwo

Staszic, który swojemi teoryami sam niemao si do spacze-

nia operacyi podatkowej móg przyczyni. Podania faszywe

krzywoprzysine zdarzay si tu i ówdzie, jako przestpstwa
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indyvvidualne; w rozprawach sejmowych wspomniano o pi

ciu takich wypadkach: bdem byoby przecie rozciganie

wyjtków na ogó, przyznawanie kryminaowi przewagi nad

przymiotami przecitnego czowieka. Oszustwa na wielk

skal byy niemoliwe, gdy komisarzami byli ziemianie miej-

scowi, którym dobra swojego powiatu byy znane, którzy,

dziaajc zbiorowo, do grzesznej pobaliwoci posuwa si

nie mogli. Jako widzielimy, e komisarze powiatu pyz-

derskiego, przewiadczywszy si o faszywem podaniu intraty

z dóbr Krotoszyskich, sami donieli o tern marszakom sej-

mowym. Zkdind znów, mianowicie z poyczek Towa-

rzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Kongreso-

wem, dowiadujemy si, e niektórzy dziedzice z gorliwoci

patryotycznej podali zbyt wysoki szacunek intrat swoich

i wiksz, ni naleao, pacili ofiar. Zreszt faszywe ze-

znanie naleao te przewidzie w prawie i odpowiedni rygor

na nie rozcign; jeli tego nie uczyniono, to znów jest win
prawodawców *). Dzisiejsze prawodawstwa n. p. austryackie,

jeli opieraj podatek na deklaracyach, czyli „fassyach", nie

zapominaj zagrozi dotkliwemi karami wszelk nierzetelno

podania.

Czy godzi si jednak potpi samo prawo o po-

datku ofiary i wykonanie jego, czy mona je nazwa

*) ciso okrele potrzebn bya w Polsce wicej, ni w innych

krajach, gdy szlachta od tak dawna nie pacia i nie umiaa paci podat-

ków. Ciekawy do obserwacyi przykad znajdujemy w jednym z listów Ko-

ciuszki do siostry Estkowej, która rzdzia wsi jego Siechnowicami:

„Z Wocawka, 20 marca 1790. Anusiu! Bój si Boga! Nie chc ja, eby
ludzie (to jest poddani) nowy podatek dawali, jak tylko stary; wicej nic;

dwór trzeba eby odda... co ka z dymu dawa po 4 garnce yta, 16

owsa, siana, to tylko da yta i cokolwiek owsa, za siana nie. Podymne

za dwór zapaci powinien, nakazane teraz nowe". (Listy Kociuszki wy-

da L. Siemieski 1877, Lwów, str. 187, 188). Nikt przecie nie posdzi

Kociuszki o sobkostwo i brak patryotyzmu, a jednak urzdza si on z po-

datkiem zsypki zboowej wedug swojej kombinacyi gospodarczej i wyko-

nywa tylko wyrane zalecenia prawa.
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„przechwak patryotyczn, a zapal narodowy pomieniem

ze somy"? *).

Przy tworzeniu instytucyi tak wielkiej, zoonej i zu-

penie nowej, uchybienia w szczegóach s nieuchronne, a zu-

pene uregulowanie jej wymaga czasu i dowiadczenia, czer-

panego z praktyki. Co do wykonania przepisów winnimy

zawiadczy, e komisarze ukoczyli sw czynno w nie-

spena pó roku w caym kraju bezpatnie, a wic bez a-

dnych kosztów dla skarbu, dokadnie i wogóle sumiennie.

Tylko w 13 ziemiach i powiatach intrata bya podana ogól-

nikowo: na wniosek marszaka tym 13 Komisyom sejm ka-

za przesa napomnienie **). Niech znawcy dziejów admi-

nistracyi i skarbowoci orzeka, czy zdoaaby tak prac wy-

kona prdzej i lepiej najsprystsza biurokracya scentralizo-

wanego pastwa w XVIII wieku? My zwrócimy tylko uwa-

g na fakt spóczesny, e we Francyi rewolucyjnej podatek

nów)-, uchwalony w r. 1789 pod nazw „contribution pa-

triotiue" nie by uregulowany jeszcze w poowie r. 1793,

brako bowiem wtedy 7.000 taryf, obliczenie za, oparte pier-

wotnie na deklaracyach dobrowolnych obywateli, okazao si

bez porównania skpszem ni w Polsce, zdarzao si bowiem,

e podawano 48 liwrów podatku zamiast 150, jak o tern

przekonaa nakazana póniej detaksacya ***).

e dzieo komisarz}' zasugiwao na uznanie, tego do-

wodz póniejsze dzieje. Ustanowione w r. 1825 dla króle-

stwa Kongresowego Towarzystwo Kredytowe Ziemskie wzi-

o za podstaw do udzielania poyczek nie podymne, ale

ofiar ****). Rzd pruski utrzyma w zajtych przez siebie pro-

*) X. Kalinka: Sejm czteroletni 1, 438.

•• Dz. Cz. S. G. W. sesya 257 z dnia 3/5 1790.

***) Taine: La Revolution. Paris 1878, Hachette I, str. 359 do 362.

****) W Projekcie wzgldem Towarzystwa Kredytowego,
przesanym przez Ministra Sekretarza Stanu hr. Grabowskiego Namiestniko-

wi dnia 12 (24) czerwca 1823 roku, w Usprawiedliwieniu do art. 15 czy-

tamy: „Dla wykrycia istotnej teraniejszych dóbr wartoci przemiar i dta-
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wincyach ofiar podug dawnego urzdzenia, ale zmieni jej

skal, podnoszc do 24"'
, co nie stanowi bynajmniej popraw-

ki w dziele komisarzy 10-go grosza, poniewa zwikszony
w ten sposób podatek by w latach 1823 i 1824 uwaany
za cz pit czyli za 20" intraty przy podniesionej znacz-

nie wartoci dóbr. Wszystkie inne póniejsze rzdy utrzy-

myway ofiar, a i do niedawna jeszcze po stu latach bya ona

osi systematu podatkowego w Królestwie Kongresowem.

Chocia tedy z póniejszych poprawnych oblicze prze-

konywamy si, e ofiara obliczon bya za nizko w stosun-

ku do 5 procentów od wartoci dóbr ziemskich i duchownych:

jednake nie potpiamy dziaa komisyj 10 grosza, poniewa
przy braku statystyki nikt w owym czasie nie zna rzeczy-

xacya ich byaby nieodzownie potrzebn; uskutecznienie za tego tak du-

giego wymagaoby czasu, e nimby si przyszo w pomoc wacicielom
dóbr, juby skutki po skoczonem moratorium wynikajce znacznie uczu
si day i bezcenna dóbr sprzeda wielu duników do ostatniego przywio-

daby zniszczenia". Dla popiechu tedy projekt zaleca ofiar 10, 20, 24

gr. rozmnoon przez 5, jako istotny czysty dochód z dóbr, który ma si

kapitalizowa z 5"/,,, a B
/s tego kapitau w listach zastawnych miay by

wydawane. Zaznaczono przy tern, e „gdy ustanowienie podatku ofiary

w odleg siga epok, rozliczne za na poytek i zwikszenie szacunku

ziemi czynione od tego czasu nakady warto jdrnych dóbr przeciw dru-

gim nie w równym podniosy stopniu... wic w ogólnoci sposób takowy

oszacowania nisz od prawdziwej wykryje majtków cen, przecie w nie-

których przypadkach do tej ostatniej zbliy si moe". Deputacya sejmo-

wa przyja rzeczon zasad ocenienia dóbr ziemiaskich, t tylko wpro-

wadzajc do redakcyi artykuu 15 zmian, e wszystkie obliczenia maj
si opiera na 24 groszu. (Zmiany etc. str. 4). Tak zmodyfikowany ar-

tyku wszed do projektu, wypracowanego przez Rad Stanu (str. 9), i do

prawa ostatecznie zatwierdzonego. Wypadek rachunku w ten sposób prze-

prowadzonego wyda cyfr czystego dochodu wysz tylko o 20 proc. od

oblicze z roku 1789 (24X5 — 120, gdy 10X10=100), a cyfra poyczki

(120X 3
/5 = 72 proc.) zaledwo o 5'/:i proc. róni si od tej, jakaby wypa-

da z 10 grosza, stosujc przyjt w tyche projektach norm: "-'

;
,
wartoci

dóbr. Porównaj: Trzetrzewiski : o podatkach staych w Królestwie

Polskiem, str. 24. Prawo nosi dat 1 (13) czerwca 1825 roku.
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wistej ceny zasobów narodowych; poniewa pierwsza próba

opodatkowania nie moga si obej bez nieporozumie, uchy-

bie, bdów; poniewa odrzucono z taksy dochody „niepe-

wne", które w powtórnem obliczeniu z tranzakcyi (tab. 185)

wyczone nie byy: poniewa dla ustalenia czystej intraty

potrcono zapewne im podatki stae, jak np. podymne, ano-

we, subsidium charitativum, pacone dotychczas przez cho-

pów de jur, ale de facto najczciej przez dwory skutkiem

ubóstwa chopów; poniewa nareszcie ludzie dobrej wiary

i dobrej woli pod wpywem panujcych poj ekonomicznych

uwaali przecienie intraty rolniczej za krok niebezpieczny,

grocy wyniszczeniem gównego róda dochodów pastwo-

wych na przyszo.
Jakkolwiekbd, ofiara zawioda nadzieje powzite w cza-

sie uchwalania jej, a ten zawód by wielce dotkliwym wobec

zacztych ju zacigów do wojska. Do dawn3'ch dochodów

skarbu, wynoszcych 19, 5 miliona przybyo tylko 9 5l
mil.

czyli razem fundusze Rzpltej nie dosigay 29 mil., a przy

stutysicznej armii potrzeba byo wedle oblicze Moszy-
skiego 48,531.411 zp. gr. 27, oprócz wydziau interesów

zagranicznych, wedug dokadniejszego za, ostatecznie przez

sejm uchwalonego w r. 1792 etatu, samo wojsko na stopie

wojennej z doliczeniem racyj furaowych potrzebowao blizko

47 mil., a na stopie pokojowej 39,141.816 zp. *).

Niespodzianie tedy ukaza si niezmierny deficyt i znów

sejm zmuszony by szuka nowych funduszów do zape-

nienia rozwartej otchani. Na domiar klski ukady o po-

yczk zagraniczn szy z oporem; bankierowie genuescy,

*) Zbiór pism i mów niektórych w czasie seymu 1788. Wilno,

1798, tom VIII, str. 12 gos Moszyskiego z dnia 9/3 1789; Etat z d.

22 5 1792 r. (znajdujcy si w konstytucyach, aktach Komisyi Wojskowej

i licznych drukach lunych) obliczony na 98.515 gów, z 23.478 kantoni-

stami i 6.892 koni, nie wchodzcych do komputu pokojowego, wymaga
42,427.867 zp. gr. 18 den. 13 na od, 4,510.260 zp. na racye fura-

owe.
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pomimo zadouczynienia ze strony sejmu wszelkim ich wy-

maganiom, pienidzy nie nadesali, a nareszcie ratyfikowan

ju pod d. 30 wrzenia umow zerwali (§ 77).

W obec tak trudnego pooenia sejm zdecydowa si
na odroczenie kompletnej organizacyi wojska do póniejszego

czasu i tymczasowym etatem z d. 8 padziernika 1789, tu-

dzie zaleceniem do Komisyi Wojskowej z d. 3 marca 1790 r.

zmniejszy liczb gów do 65.074 dla Koron}' i Litwy razem;

obok tego szuka nowych róde do zasilenia skarbu i roz-

win drug sery rozpraw podatkowych na skutek owiad-

czenia (z d. 17 wrzenia 1789) podskarbiego Kossowskiego,

e wojsku „laff opaca potrzeba, a pienidzy niemasz".

W miar jak nadchodziy wiadomoci o wypadku prac

Komisyj 10 grosza, mnoyy si skargi na nizki szacunek in-

trat i na ma wydajno podatku ofiary. Wród oskare
i wyrzeka, któremy przed chwil powtórzyli, posowie do-

magali si sprawdzenia caej czynnoci na cilejszych zasa-

dach i skadali projekta Deputacyi Koekwac yjne j, czyli

Deputacyi do porównania ofiary i podatków. W na-

zwie tej mieci si mniemanie, e w niektórych dobrach tak-

sowanie byo zbyt nizkie w porównaniu do innych, susznie

otaksowanych, e w tym wypadku znajduj si cae prowin -

cye, np. Mazowsze w porównaniu z województwami ruskiemi,

e deputacya, z ona sejmu wysadzona, ma pocign wszy-

stkie dobra do równej a waciwie do najwyszej skali opo-

datkowania. Najpierw, mianowicie: ju w padzierniku 1789 r.

dali koekwacyi Suchodolski, pose chemski, i Potocki Stani-

saw; w listopadzie Suchorzewski da rozpraw nad zoo-
nym przez siebie projektem, ale stanowczo sprawa ta rozwa

an bya dopiero w 1790 r. na posiedzeniach z d. 18, 19,

22 i 23 lutego. Przemawiali: Potocki Stanisaw, Wejsenhof,

Moszyski, Czartoryski Adam z zaleceniem wasnego projek-

tu, Morski z pochwa dla projektu X. Ossowskiego, Stroj-

nowski, Suchorzewski, Cieciszowski biskup kijowski i inni.

Izba okazywaa szczer gorliwro. Nawet Moszyski wnosi

dodatek, i „jeliby si przez to zmniejszya intrata skarbu.





Tabl. 185 (Kopia z oryginau z opuszcze i kou i IV i Xi

Tabella okazuica summy przedanych Dóbr podug tranzakcyi wypadajcy ztd szacunek Dóbr,
Intrata y Offiara od tyche, iaks jaka bya, oraz iaki ztd po woiei

' ypzda - . . porcya wiele za 100000
W kadym respective województwie jest kupionych dymów dla okazania rónicy y ze nie wielo

mów, ale ich szacunek stanowi kapita, a z niego wypadajc intrat
)

podatek.

emie y Powiaty

* >ka.:;iniL wiele z Koekwacyi z wyprowa-

i latku z niego

wypada !',ei ibr Ziemskich

i Duchownych do Skarbu obojga Narodów.

Komput nowycli Dy-

Ow z wypadajca

now Offiara

Komput Dymów z Dóbr

Duchownych y proporc.

z P/a dymu albo 15 proc.

.i. . :,v • '4 -

,-y :1 mm .. - i:

Prowtncya Maopolska.

Prowincya W. X. Lite*
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natenczas przy dawnych taryfach zosta". Z opozycy ode-

zwali si tylko Zieliski pose zakroczymski, na mocy otrzy-

manej od wyborców instrukcyi, oraz kasztelan biecki, ele-
ski, ten sam, który si tak odznaczy przy uchwalaniu po-

datku ofiary, ale wdanie si króla i proby caej izby zmusi-

y go do zamilczenia, wic uchwaa zapada bez gosowa-

nia, jednomylnoci. Utrzymaa si zasada, pierwotnie przez

Moszyskiego podana: oszacowanie dymu w kadym powie-

cie podug tranzakcyj z ostatniego szeciolecia. Dnia 4 mar-

ca obran zostaa sama Deputacya Koekwacyjna z 24 osób,

pomidzy któremi znaleli si: gówny autor projektu. Mo-

szyski; czcigodny biskup pocki Okcki; jeden z najzasue-
sziych czonków stronnictwa reform}' „zoony z samej cno-

ty", Zakrzewski, pose poznaski; dowiadczony i wytrawny

pisarz Komisyi Skarbu Koronnego Józef Mikorski, pose go-

styski; Niesioowski wojewoda nowogrodzki, prezydujcy naj-

czciej w Komisyi Wojskowej; Wawrzecki pose bracawski,

póniejszy Naczelnik Najwyszy Siy Zbrojnej po Kociuszce;

Bernowicz. wiaty pose nowogrodzki. Znalaz si wpra-

wdzie i Kossakowski, znany biskup inflancki, i Gutakowski

pose orszaski, póniejsi Targowiczanie; wogóle jednak skad

jej dawa dostateczne rkojmie sumiennoci i gorliwoci; na-

leeli do niej najznakomitsi finansici sejmu i kilku najgort-

szych patryotów*).

Czynno Deputacyi Koekwacyjnej zacza si w marcu

1790 r., albowiem pod dniem 13 tego miesica rozesaa ona

drukowany okólnik do wszystkich kancelaryj trybunalskich,

grodzkich, ziemskich, kontraktowych, metryk etc, aby wszel-

kie tranzakcye, kontrakty, kwity, cen dóbr stanowice, a po-

midzy d. 1 stycznia 1784 i 1789 zeznane, byy w tabel

podug „schemy" (szematu) zapisane i w jednym egzempla-

*) Dz. Czyn. S. G. W. sesye 174, 177, 183 z dnia 16,10, 22 li'.

3/11 1789 roku, sesye 222, 223, 224, 225, 227, 229 z dnia 18, 19, 22,

23. 26 lutego i 4 3 1790 roku; konstytucya nosi dat 8,3 1790.
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rzu przesiane. Obok tranzakcyj miay by te doczone
ostatnie taryfy dymów i ludnoci. Na wykonanie tej czyn-

noci wyznaczono termin 8-tygodniowy. Moe nie w tak

krótkim czasie, ale zebrao si przecie ze wszystkich prowin-

cyj 3.288 aktów. Ktoby chcia pozna sposób wykonania,

moe dzi jeszcze przejrze due operaty kilku powiatów

i korespondency z Komisyami Porzdkowemi Cywilno-Woj-

skowemi*). Wynotowujc z kadego aktu cen dóbr i licz-

b objtych nim dymów, Deputacya Koekwacyjna obliczaa

intrat w stosunku 5% °d wykazanego w akcie szacunku

jednego dymu i podatek z niego, czyli wynajdywaa stop

podatkow dymu dla kadego powiatu lub ziemi, a nareszcie

mnoc t stop przez liczb dymów, otrzymaa spodziewan

sum, czyli „komput nowej ofiary". Owocem mozolnej pra-

cy bya olbrzymia tablica (185), pod wieloma wzgldami dla

nas pouczajca; przytaczamy te j z pominiciem dwóch ko-

lumn, mianowicie III-ej, zatytuowanej: „Intrata a 5 p. C.

z tych dóbr", poniewa kolumn t atwo jest odtworzy
z nastpnej noszcej napis: „Nowa ofiara z tej intraty a 10

p. C", oraz kolumny IX p. : „Wiele dymów za 100.000

si kupio" **).

W tablicy tej znajdujemy w najwiarogodniejszych mo-

liwie liczbach wyraon charakterystyk rolnictwa w ró-

nych czciach krajów (kolumna VIII „szacunek dymu" od

1.025 a do 4.625 zp.), oraz ogó intraty ze wszystkich dóbr

*) Okólnik i par pism innych znajduje si w Archiwum Skarbo-

wem Koronnem w plice Nr. 54; „Zbiór tranzakcyów" obejmujcy 7 kaje-

tów z Grodu i Ziemstwa prasnyskiego, pockiego, z Ciechanowa, Mawy
i Kolna tame w plice 86; korespondencya z Komisy Porzdkow Czersk

w Archiw. Akt Dawnych w ksigach teje Komisyi.

**) Tablic t znalelimy nie w archiwum skarbowem, lecz w ksi-

gach wojskowych, mianowicie: Militaria z roku 1791, 1792 (etykiety Nr.

88) tom I Raporta Komisyi (Wojskowej) Sztabu Generalnego i t. d. ad Nr.

34 dziau Komisyi. Domylamy si, e bya przepisywan przez kanceli-

stów Kom. Wojsk, na rozkaz Niesioowskiego.
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ziemskich, dziedzicznych szlacheckich ^mnoc przez 10 ko-

lumn XII „komput nowej ofiary"). Wadliw nam si wy-

daje kolumna ostatnia XV p. t. „Nowa ofiara z dóbr ducho-

wnych" naprzód dla tego, e jest obliczona w stosunku 15 "

zamiast 20 grosza, a potem, e Deputacya nie moga posia-

da najwaniejszych tranzakcyj sprzeday i kupna, gdy do-

bra te stanowiy nienaruszaln wasno instytucyj kociel-

nych. Pod wzgldem moralnym uderzy nas musi porówna-

nie nowej ofiary ze star (kolumny V i VI); z tego porówna-

nia chlubnie wychodz tylko trzy województwa: Kijowskie,

w którem rónica dwóch oblicze jest nieznaczna, oraz Po-

dolskie i Bracawskie, w których na wyznaniach oparty po-

datek okaza si wyszym od obliczonego na podstawie tran

zakcyj; wszystkie inne za podlegaj zarzutom egoizmu, nie-

rzetelnoci, krzywoprzysiztwa, jakiemi je obarczali mówcy
sejmowi i Staszic, gdy stara ofiara wynosi czsto poow.
a czasem cz trzeci nowej. Pomimo tak niekorzystnego

dla ogóu szlachty wiadectwa cyfr, my jednak nie powinni-

my si kwapi z wyrokiem potpienia, majc na wzgldzie

przytoczone wyej (str. 224 — 228) wyjanienia, tudzie roz-

maito zasad, na których oparte s dwa róne obliczenia.

Wszak 5-procentowa intrata nie do kadego moe by zasto-

sowana majtku i sama Deputacya przewidziaa wypadki

przecienia dóbr niektórych podatkiem. W przygotowanym

i zredagowanym ju projekcie do prawa by pozostawiony

termin roczny dla kadego obywatela, któryby si sdzi by
pokrzywdzonym now taryf, do dania lustracyi przez Ko-

misy Skarbow z udziaem delegata od Komisyi Porzdkowej;

nadto, co do województw wielkopolskich, przyznaa Depu-

tacya istnienie takich czynszowników, którzy posiadaj grun-

ta wieczystem prawem nadane, którzy dziedzicom swoim lub

posesorom duchownym tylko mierny bardzo czynsz wypa-

caj, adnych robocizn ani powinnoci nie penic; ci mieli

by pocignici do opacania poowy podatku z wasnego

mienia; przyznaa równie, i „zdarzaj si miasteczka bez

wiosek, dziedzicom swoim a osobliwie posesorom swoim ma-
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lo co importujce, gdzie dwory ani gruntów adnych, ani

propinacyi adnej nie maj"; miasteczka te miay by „pro-

sto zaraz do lustracyi odesane". Wic tablica niniejsza nie

moe jeszcze suy za dowód, potpiajcy spoeczno szla-

check; trzeba byo poczeka na rezultat lustracyj, które, jak

widzimy, w wielu razach byyby zarzdzone z urzdu. Nie

jest te pewn i obliczona suma ogólna podatku ofiary 10,5

miliona z dóbr dziedzicznych, a co si tyczy dóbr ducho-

wnych, Deputacya wniosa zmian uchwalonej ju przez pra-

wo stopy 20-procentowej na 15"/
,
„gdy te dobra czci z wi-

cej dymów s zoone, ni szlacheckie wieckie, a zawsze

dla maych paszczyzn i powinnoci, tudzie wolnych, do

gruntu nie przywizanych wocian... tak ma czyni intrat,

iby posesorowie duchowni ze swojej kieszeni dokada mu-

sieli" *).

Przygotowane przez Deputacy projekta nie przyszy ju
pod decyzy sejmu i poprawka w taryfach nie moga by
przeprowadzon przez wadze skarbowe, poniewa zacza si

wojna nieszczliwa, a potem nastpiy rzdy konfederacyi

Targowickiej. Niepodobna przecie podawa w podejrzenie

ani dobrej woli, ani pilnoci czonków owej Deputacyi Koe-

kwacyjnej, jeli si rozpatrzymy w ogromie dziea, przez nich

wykonanego w cigu lat dwóch prac wasn, nawet bez po-

mocy kancelaryi. Przypomnijmy sobie, e sawna biurokra-

cya pruska, majc do czynienia z czci czwart rozebranej

Polski, nie zdoaa ukoczy szacunku ryczatowego na pod-

stawie akt hypotecznych jeszcze w r. 1804. Trudnoci tech-

niczne mno si i wzrastaj w stosunku prostym do stopnia

cisoci metod, uytych przy rachubie statystycznej.

Baczc na to wszystko, musimy uzna trafno pier-

wotnej uchway sejmu o sposobie wycigania podatku otiary

') Tame Nr. 34. Urzdzenie wniesienia' ofiary 10-go i 20-go grosza

(przygotowany projekt do konstytucyi; przytem projekt lustracyi na 2-ch ar-

kuszach cisego pisma).
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przez 1.800 komisarzy, bo ci wykonali i ukoczyli przepisa-

n sobie czynno w pó roku, przy dokadniejszych za pro-

cederach, przy zalecanej przez Moszyskiego zasadzie tran-

zakcyj, sejm zapewne nie doczekaby si taryf ofiary a do

r. 1792, jak nie doczeka si rezultatu koekwacyi.

Szczciem nie poprzesta sejm na tych poprawkach ta-

ryfowych lecz skwapliwie przyjmowa wnioski o nowych po-

datkach. Tak, nazajutrz po wzmiankowanem przemówieniu

podskarbiego o braku funduszów na od wojskowy, Sucho-

dolski, Weisenhof i Mierzejewski zadali decydowania ma-

teryj podatkowych, a sekretarz odczyta trzy projekta: 1) o po-

dwojeniu podymnego z m. Warszawy, 2) o powikszeniu

czopowego od trunków zagranicznych, t. j. od win wgier-

skich z 9 na 50 zip. (od beczki) i francuskich do 36 zp.

(od oxeftu), 3) o sprzeday dóbr galicyjskich, t. j. ducho-

wnych, zwróconych przez Austry na skutek regulacyi gra-

nicznej po pierwszym rozbiorze kraju.

Powikszenie czopowego po wysuchaniu

uwag co do traktatu handlowego z Austry i reklamacyj rz-

du cesarskiego, po wprowadzeniu maych poprawek, przyjto

jednomylnoci.

Sprzeda dóbr Galicyjskich po- duchownych

nakazan zostaa w drodze licytacyi, pomimo wyjanie, do-

starczonych przez Kossowskiego, e skadaj si z drobnych

i nienaleycie urzdzonych majtków, tak, i przy licytacyi

czstkowej wypadoby sprzedawa las bez pastwiska, albo

pastwisko bez wody; e intrata ogólna z tych dóbr czyni za-

ledwo 75.000 zp. rocznie. Jako przed 1 wrzenia 1790 r.

sprzedano ju tych dóbr za 1,725.711 zp. Od sum galicyj-

skich, wypoyczonych osobom prywatnym, podniesiono pro-

cent z 3 l

/a 7U do 5"/
,
przeznaczajc go na wojsko*).

*) Dz. Cz. S. G. W. sesye 158, 159, 161 z dnia 18, 21, 24 9

1789 roku. Uniwersay Komisyi Skarbowej Koronnej z dnia 5/10 i 14 11

1789 w Prot. Ek. A 27, str. 999 i 1141. Objanienie Morskiego do ta-
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Zdwojenie podymnego od Warszawy napotkao pewne

zarzuty w redakcyi, ale d. 12 padziernika odczytanym zo-

sta nowy projekt p. t. ? o w ikszenie dochodu
z miast wikszych królewskich, wedug które-

go Warszawa miaa paci 400.000, prócz dawnych podat-

ków, a pewne miasta jak Lublin, Piotrków, Pozna, Wscho-

wa, owicz etc. w Koronie, Wilno, Grodno, Wokowysk
w Litwie pocignione byy do pacenia pótora podym-
nego. Jezierski, kasztelan ukowski, twierdzi, e Warszawa

mogaby bez uciliwoci paci po 800.000 rocznie, ale izba

wolaaby wyznaczy poprzednio deputacy do zbadania stanu

miasta i do oznaczenia susznej stopy podatku, „majc na

wzgldzie krzewienie handlu" *). Poniewa jednak miasta

zapaciy na pocztku roku podymne protunkowe, wic sejm

kaza zwróci poow tego podatku przy poborze najbliszej

raty, a miasto Kraków zostao uwolnione od pó podymnego

na lat pitnacie, celem dwignienia miasta, niegdy stoecz-

nego, z upadku. Raport obszerny deputacyi miejskiej, odczy-

tany przez Kublickiego, by nacechowany yczliwoci dla

m. Warszawy, ponowiono znów projekt o 400 (nie 800) ty-

sicach, ale uchwaa nie przysza wtedy do skutku, poniewa

wytoczya si wanie w grudniu owa wielka sprawa miej-

ska z „czarn procesy" Dekerta i memoriaami, dajcemi
reform politycznych dla stanu miejskiego (§ 52). Sejm wy-

bra now deputacy, z tego powodu odroczya si te i spra-

wa podatkowa na par miesicy. W lutym Warszawa ofia-

rowaa do skarbu 50.000 zp., miasta koronne zrzeky si

zwrotu podatku protunkowego, a d. 4 marca 1790 r. miasta

koronne i litewskie wystpiy z owiadczeniem, e, gdy stan

rycerski i król JM przykadem przodkuj, miayby si za naj-

beli, zamieszczonej w Dy ary uszu urzdowym 1790 roku tom 1 cz 2,

str. 112, punkt 3 podatków niestaych.

•) Dz. Cz. S. G. W. sesye 173, 199, 206, 222, 229, 230 z dnia

15,10, 1 12, 15 12 1789, 18/2, 2 i 43 1790 roku.
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nieszczliwsze, gdyby si ze swej strony do dobra Rzpltej

nie przyoyy; dlatego i uczynion dawniej ofiar do Skarbu

zapac i now chtnie przyjmuj". Sowa te wywary naj-

lepsze wraenie: zamilky wnet niechtne gosy (Butrymowi-

cza, Jezierskiego, witosawskiego), Weisenhof zaproponowa-

wyraenie wdzicznoci, a sejm odpowiedzia jednomylnym

okrzykiem: „Zgoda!" *)

amali te sobie gow posowie nad wynalezieniem

innych podatków. Tak przez Górskiego posa mujdzkiego

wniesiony projekt strcania 10 go grosza z pensyj cy-

wilnych, przenoszcych 10.000 zp. rocznie, zosta przekaza-

ny do deliberacyi a nastpnie przyjty **).

Nazajutrz Madaliski, pose gnienieski, zada podnie-

sienia swojego projektu o podatku skórowym. Jako

izba zdecydowaa niezwocznie wikszoci 44 gosów prze-

ciwko 36, e podatek ma by wprowadzony i uiszczany w na-

turze t. j. rzenicy maj oddawa skóry wolowe do Skarbu.

Szczegóowe rozprawy toczyy si jeszcze przez kilka posie-

dze, a do 30 padziernika 1789 r., i zakoczyy si uchwa-

leniem opat w postaci stempla od byda drobniejszego: cielt,

jagnit, kolt, owiec, oraz uwolnieniem byda upadego. Przy

wykonaniu ten podatek okaza si niedogodnym w poborze

i uciliwym dla ludnoci z powodu podroenia misa, oraz

szykan, wyprawianych przez rzeników. Narzekania daj si

czyta i w aktach Komisyj Porzdkowych i w raportach ofi-

cyalistów skarbowych, i w drukach spóczesnych. Nareszcie

Komisya Skarbowa Koronna wystpia w r. 1791 z obszer-

nym raportem i wasnym projektem zamiany podatku skó-

*) Tame sesye 171 i 172 z dnia 12 i 13/10 1789; projekt depu-

tacyi pochodzi od Ankwicza; wyznaczeni do niej: Walewski wojewoda sie-

radzki, xi Jabonowski kasztelan krakowski, Felkierzamb wojewoda wi-

tebski, a z posów: Kublicki, Strasz, Bierzyski, Mikorski (kaliski), Je-

leski.

Tame sesva 173 z dnia 15 10 1789.
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rowego podatkiem od rzezi, pobieranym w jatkach.

Zamiana przyjt zostaa bez opozycyi *).

Dnia 17 listopada 1789 r., Wyk Rudzki doradzi usta-

nowienie magazynów w kadym powiecie dla wojska; fu-

rae miay by zwoone w naturze, iby konsystujce w po-

bliu oddziay mogy z nich bra siano i owies po cenie

staej znionej (zwykle po 3 zp. za korzec owsa). Po krót-

kiej dyskusyi i zachcajcej przemowie króla izba ozwaa si
okrzykiem: „zgoda"! W grudniu za uchwalono po zotemu
z dymu na magazyn generalny onierski **).

Jezierski, kasztelan ukowski, radzi (d. 3 listopada), aby

zniesiono dawn uchwa o zwrocie pobranego ju podatku

p rot u n kow ego, sam zrzeka si swojej czci i wszystkich

senatorów do podobnego postpku zachca. Izba nie uznaa

za suszne ama zacignitego wzgldem narodu zobowizania

i nakazaa zwraca podatek protunkowy stosownie do po-

przedniego prawa; wszake rachunki skarbowe przewiad-

czaj nas, e kasztelan Jezierski znalaz naladowców, bo

w samej Koronie skarb zyska okoo 700.000 zp., oczywicie

skutkiem dobrowolnego zrzekania si ze strony kontrybuentów.

Zrzeky si cae powiaty: chciski i wilicki, oraz miasia

prowincyi skarbowej krakowskiej. Morski w raporcie swoim
liczy nawet 818.714 zp. ***).

*) Dz. Cz. S. G. W. sesye 174, 177, 178, 179, 180, 181, 182

z dnia 16 10, 20/10, 23 10, 26 10, 27/10, 29 10, 30/10. Zamiast skór usta-

nowiono stempel od koza zp. 1, kozy gr. 15, kolcia gr. 5, barana gr.

15, owcy gr. 10, jagnicia gr. 5, wieprza karmnego zp. 3, od chudca

zp. 1.

**) Dz. Cz. S. G. W. sesya 191 z dnia 17 11 1789 Konstytu-
cye, prawo p. t. Komisye Porzdkowe Cywilno-Woyskowe z dnia 15 12

1789. Uniwersa Komisyi Skarbowej Koronnej z dnia 25 1 1790 w Prot.

Kk. A 27, str. 9.

***) Dz. Cz. S. G. W. sesye 183 i 186 z dnia 3 i 9/11 1789, poró-

wnaj pozycy 33 z tabl. 186 z 10 i 12t z tabl. 199. Pr. Ek., A 27, str.

239, Dyar. 179!) tom 1. cz 2, str. 112.
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Na skutek noty, przesanej do Komisyi Skarbu Koron-

nego, sejm zezwoli obraca 1,000.000 zip. na fabryki ta-

baczne, celem osignienia wikszych zysków. Odtd, zaku-

piwsz}' wszystkie fabryki i narzdzia od spóki, która dawniej

wyrobem tytuniów trudnia si, Skarb wzi ten interes w swoje

rce *).

St^ojnowski, pose woyski, wnosi, aby nakazano y-
dom zapaci jedno pogówne oprócz zwykej raty; opiera si

temu Butrymowicz przez wzgld na ubóstwo ydów; izba

za nakazaa tylko pobranie zwykego pogównego podug no-

wej lustracyi, wyznaczonej na miesic maj 1790 r. **).

Dnia 1 grudnia 1789 r. marszaek Kazimierz Sapieha

doniós sejmowi, e na wniosek Stanisawa Poniatowskiego

(podskarb. litt.) prowincya litewska zgodzia si jednomylnie

na porównanie wszystkich swych podatków
z Koron, „jakkolwiek przykr dla niej jest ta zmiana".

Wykonanie uchway wymagao, naturalnie, duszego czasu.

Dnia 26 lutego 1790 r., gdy ju tyle uchwal podatko-

wych zapado, a sprawa koekwacyi bya na ukoczeniu, Sta-

nisaw August owiadczy, e dla zaspokojenia wszystkich

potrzeb skarbowych niezbdnemi s nowe ofiary. Chcc przo-

dowa przykadem, wystpi z darowizn brylantów, które

miay warto okoo pó miliona zip. Izba wynurzya wdzi-

czno swoj przez ucaowanie rki królewskiej i zaraz uchwa-

lia ofiar podymnego pojedynczego z Litwy i Maopolski,

a podwójnego z Wielkopolski, zapewne kompensujc tym spo-

sobem zbyt szczupe podania do taryf 10-go grosza ***).

*) Nota z dnia 21/10 w Pr. Ek. A/26, str. 1052, Dz. Cz. S. G.

W. sesya 174 z dnia 16,10 1789, prawo z dnia 5/11 1789 r.

**) Dz. Cz. S. G. W. sesye 227 i 229 z dnia 26,2 i 2/3 1790.

***) Dz. Cz. S. G. W. sesya 227 z dnia 26/2 1790, Konstytucye
z dnia 27/2 1790 roku, Uniwersa Komisyi Skarbowej Koronnej z dnia 3,3

w Pr. Ek. A 27, str. 235 („nie wyczajc dóbr stoowych").

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 17
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Na posiedzeniu nastpnem Butrymowicz objawia mnie-

manie, e skarb ju opatrzonym zosta, i wnosi zlecenie dla

Komisyi Wojskowej, aby wystawia 65-tysiczne wojsko „bez

adnej exkuzy". Ale w par miesicy póniej Strasz, pose

sandomierski, snad po dokadniejszym obrachunku, twierdzi,

i do kosztów utrzymania takiego wojska brak jeszcze 8-u

milionów. Zkde znów te miliony wydosta? Brzostowski, po-

se trocki, wnosi, aby prócz króla nikomu nie byo wolno

uywa srebra w naczyniach i ozdobach, pozwala zaledwo

na zatrzymanie srebrnych yek i sztuców, wszelkie za inne

przedmioty chcia do mennicy odsya *). Ten wniosek roz-

paczliwy moe suy za wskazówk, e posom brako ju
pomysów do podatkowania. Wytoczono wic drug wojn

starostom.

Najprzód d. 18 marca 1790 r. wniesiono projekt o do-

natywach, który dotyka czterech wielkich starostw: Biao-

cerkiewskiego, Korsuskiego, Bohusawskiego i Chmielnickiego,

nadanych przez delegacy w r. 1775 Stanisawowi Augu-

stowi, a przez niego natychmiast odstpionych Branickiemu,

bratu podkomorzemu i synowcowi Stanisawowi. Chciano je

do skarbu odebra. Król, przywoawszy ministeryum do tronu,,

zabra gos przeciwko wnioskowi. Mówi, i sabo ledwie

mu przyj do izby pozwolia; przyszed atoli, eby tych

broni, którzy z rk jego dobra wzili. Przekada, e te sta-

rostwa byy mu dane jako wynagrodzenie za odstpione pre-

rogatywy królewskie, owiadczy w kocu, e donataryusze

gotowi s zapaci 1,050.000 zip. do skarbu; poczem wy-

szed, a propozycy królewsk popiera biskup Naruszewicz.

Wywizaa si nastpnie draliwa dyskusya, w której wspo-

minano, e w r. 1775 „li tylko brali nagrody, bo ich do-

brzy przyjmowa nie chcieli", e gdyby król te starostwa za-

trzyma, nie miaaby potrzeby Rzplta 6 milionów na sejmie

Grodzieskim mu ofiarowa i t. p. Nazajutrz sekretarz czy-

*) Tame sesye 228, 257 z dnia 1/3 i 3,5 1790.
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ta zredagowany wniosek królewski, ale pomimo poparcia ze

strony Ignacego Potockiego izba nie przyja go i tylko wy-

saa dla ukadów deputacy do chorego Stanisawa Augusta.

Xa nastpnem wic posiedzeniu ukazaa si nowa propozycya

królewska, e donataryusze zapac 2 miliom' jednorazowo,

albo paci bd podatku 20° od intraty wiecznie, albo na-

reszcie zgadzaj si na odbiór czci, odpowiadajcej 10-ciu

procentom intraty. I te warunki nie znalazy dobrego przy-

jcia w izbie; mnoyy si zarzuty, a Weisenhof i Stanisaw

Potocki odzywali si o poszukiwaniu wszystkich darowizn

1775 r. Dopiero gdy marszaek Maachowski zaproponowa

30'V od dochodu z tych czterech staro st w, ozwa
si okrzyk: „zgoda!" *)

W miesic póniej „na danie wielu osób" znów spra-

wa starostw i donatyw wywoan zostaa: odczytano miano-

wicie projekt Tadeusza Czackiego, starosty nowo-

grodzkiego p. t. „Opatrzenie potrzeb Rzpltej", zalecajcy skar-

bom obojga narodów, by na zastpienie potrzeb wojska prze

day w cigu lat trzech w Koronie za 10, a w Litwie za 3

miliony. Na nastpnych za posiedzeniach wynurzyy si nowe
projekta Suchorzewskiego i Ronowskiego o donatywach i za-

mianach, sigajce a 1768 r., kiedy Repnin najpierw „cign
rk do szafunku dobrami ojczyzn}' naszej". Rozpraw}' miay

ostry przebieg; Stanisaw August znalaz si w przykrych

opaach, stajc w obronie obdarowanych, straszc miaych
mówców zgryzotami sumienia za „krzywd bliniego". Poni-

a si a do proby o wzgld na brata ex- podkomorzego,

a musia sucha dotkliwych zarzutów i wyjanie Sucho-

rzewskiego i Kublickiego, jak dalece obdart bya Rzplta na

starostwie szadkowskiem, nadanem jako wynagrodzenie za

od, awansowany jednemu regimentowi (str. 59—60). Dostao

* Dz. Cz. S. G. W. sesye 237, 238 i 239 z dnia 18, 19 i 22/3

Konstytucya pod dniem 31/3 1790 p. t.: Ofiara 30 grosza z czterech sta-

rostw.
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si te Branickiemu Xa\veremu za nieprawne zagarnicie przyle-

gego do Biaej Cerkwi starostwa kamienobrodzkiego i zrzuce-

nie na skarb opaty doywotniej z Lubomli. Jeden z posów,

Szymanowski, odezwa si za „sprawiedliwoci" dla jakiego

Rychowskiego expektanta, który si wyzu w r. 1775 z wa-
snego majtku, oczekujc na starostwo wareckie; lecz powie-

dziano mu verba veritatis, e Rychowski by pierwszym

zausznikiem i sekretarzem posa moskiewskiego, a Kiciski po-

se liwski, owiadczy, e lubo Rychowski jest jego ciotecznym

bratem, wszake nie broni go i, powodujc si wzgldami spra-

wiedliwoci, da równego wymiaru sprawiedliwoci dla

wszystkich. Jeszcze gwatowniejszym by atak na Masalskie-

go, biskupa wileskiego, o zamian Lachowicz z mnieman
fortec na cztery sute starostwa. Z gorliw obron wyst-

powa po razy kilka Kocialkowski, pose wikomierski, wy-

stawiajc koszta poniesione (400.000 zp.) na budowle i osu-

szenie bot, rozwodzc si nawet nad cierpieniami za oj-

czyzn w r. 1772 przez biskupa doznanemi, gdy w habicie

kamedulskim ucieka Wili i Niemnem przed Moskw. I Sta-

nisaw August domówi si, e Masalski musia kraj opuci
skutkiem pogróek Salderna. Nic to nie skutkowao wobec

oburzenia, z jakiem przemawiali Zieliski, pose nurski, i Ku-

blicki pose inflancki. Ten ostatni chcia nie dopuszcza do

solwowania sesyi, by „doby fortecy Lachowickiej ogodze-

niem, kiedy nie mona szturmem". Nie zraa si tylko w pro-

tegowaniu ludzi sponiewieranych Stanisaw August, bo da
przyznania 300.000 zp. na starostwie soleckiem Przeben-

dowskiemu „w nagrod szkód, przez antenatów jego jeszcze

za wojny szwedzkiej poniesionych"! Ale Radziwi, kasztelan

wileski, zrzek si sumy, na starostwie borysowskiem za-

pisanej *).

•) Dz. Czyn. S. G. W. sesye 250, 252, 253, 255, 256, 258, 259

z dnia 20 4 do 6.5 262, 263, 264, 268 z dnia 11, 14, 17, 21/5 1790 r.

Powodem gorliwoci Kocialkowskiego to byo, e posiada sum, wypoy-
czon biskupowi i zapisan na starostwie pogowskiem.
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Jaki by wypadek tych ostrych rozpraw? Do bahy.

Dnia 30 kwietnia w gosowaniu jawnem przyjty by wi-
kszoci 77 przeciwko 24 gosom obszerniejszy wniosek Su-

chorzewskiego, ale w sekretnem 64 kreskami przeciwko 37

utrzyma si szczuplejszy projekt Ronowskiego, aby do skarbu

wróciy tylko te dobra, które podczas darowizny czterech sta-

rostw w r. 1775 do tych starostw nie naleay; stosowao si

to zapewne do jednego Kamienobrodu. Starostwa za: ko-

welskie, nadane Rzewuskiemu, i szadowskie xcia podkomorzego

byy pozostawione w posiadaniu ich dziedzicznem, nawet

z opat nie 30%? ale 10-go grosza podatku. Dnia 6 maja

jednomylnoci uchylono wszystkie zamiany starostw

i królewszczyzn z lat 1768 i 1776, a wic i Masalskiego. Na-

reszcie dnia 17 maja zmniejszono do poowy doywotni sum
(70.000), pacon wojewodzinie Rzewuskiej za Lubomi Bra-

nickiego *). W wykonaniu prawie wszystkich tych uchwa
musiay wynikn liczne trudnoci i zwoki procesowe; gdy

np. niektóre starostwa pozostaway jeszcze w expektatywie,

a prawo dawnych posesorów nie dosigao; inne dobra prze-

szy ju przez kupno, darowizn, dekreta konkursowe w ró-

ne rce; w dobrach zamienionych Komisye Skarbowe miay

spawdZd „ekwiwalency", co wymagao procesu i t. d.

I te wszystkie wysilenia jeszcze nie dorównay potrze-

bom. W lipcu Sapieha doniós sejmowi, e w skarbie li-

tewskim zabraknie 3 milionów na opacenie raty wrzeniowej

wojsku. Dla zaradzenia tej biedzie Butrymowicz wniós pro-

jekt zsypki zboowej dla wojska. eleski, kasztelan

biecki, nie omieszka oponowa swoim zwyczajem, ale Mo-

szyski nagli, przekadajc okropny stan kawaleryi narodo-

wej i pomimo nieobecnoci 1 15-tu posów, projekt natychmiast

uchwalonym zosta**).

*) Zbiór Konstytucyj etc. pod dniem 31/3 i 20/5 1790 r., str.

187, 188.

**) Dz. Cz. S. G. W. sesye 285 i 286 z dnia 12 i 13/7 1790.



262

Dla uzupenienia obrazu stara, poczynionych przez sejm

celem zaopatrzenia skarbu, doda winnimy, e jeszcze przed

rozpoczciem rozpraw podatkowych zapada uchwaa o zaj-

ciu na fundusz wojskowy dóbr biskupstwa krakowskie-

go d. 27 lipca 1789 r. Nowomianowany biskup Turski mia

wydzielonych dla siebie dóbr na 100.000 zip. intraty; z reszty

jedn cz Komisya Skarbowa, podzieliwszy na cztery prze-

dziay (w powiatach: krakowskim, proszowskim, sandomier-

skim, radomskim, wilickim, chciskim i w ksistwie Sie

wierskiem), wypucia z licytacyi; drug cz administrowaa

sama, mianowicie klucze samsonowski i suchedniowski z ku-

nicami, które wielce przydatnemi okazay si do wyrabiania

amunicyi i rónych efektów metalicznych dla wojska. Czysty

dochód z dóbr, po strceniu podatków i expensy gruntowej,

by podany przez podskarbiego Kosowskiego na 574.861 zip.;

a do tej sumy doliczyby naleao warto amunicyi i do-

staw dla wojska, oraz osignite póniej wpywy z maga-

zynu warszawskiego za sprzedawane publicznoci wyroby e-

lazne; te ostatnie przynosiy na rok cz}'stego dochodu okoo

45.000 zp. *). By}7 wic dobra biskupstwa znacznym dla

skarbu zasikiem. Mniej korzystnem, a czasem nawet wprost

szkodliwem dla skarbu byo prawo ogólne o biskupstwach,

wyznaczajce biskupom katolickim i metropolicie unickiemu

po 100.000, biskupom za unickim po 50.000 rocznej pensyi.

poniewa przy oddaniu biskupstwa uckiego Naruszewiczowi

pokazao si z lustracyi. e dochód wynosi tylko 100.604 zp.

wic dla skarbu nic nie pozostao, przy zawakowaniu za
biskupstwa chemskiego znaleziono dochodu zaledwo 48 334

*) Uniwersa Komisyi Skarbowej Koronnej z dnia 11 _' 17 (
.'i) roku

w Pr Ek. A 27 i w Dz. Han dl. 1790, str. 200—221: owiadczenie Kos-

sowskiego w Dz. C z. S. G. W. sesya 269 z dnia 26 5 1790; rachunek

magazynu elaznego od dnia 19 1790 do 19 1791 w Pr. Ek. A 28, str.

1655. X. Kalinka (Sejm czteroletni I, 476) myli si mniemajc, e Skarh

zyska tylko 40.000 na zajciu biskupstwa.
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zp.. tak, e skarb musia jeszcze dopaca Skarszewskiemu

okoo 52.000 zip. *>.

Xa tern zamykamy drug sery rozpraw finansowych

sejmu czteroletniego. Widzimy w nich szczere pragnienie za-

silenia skarbu funduszami potrzebnemi do utrzymania wojska

najprzód stutysicznego, a potem, gdy si przekonano o za-

wodnoci oblicze, 65-tysicznego. Chocia Moszyski i teraz

jeszcze (w lipcu 1790 r.) przewidywa deficyt na Koron

2 mil, a na Litw 2 mil. kilka kro sto tysicy, przekonamy

si jednak, e skarb móg ju wydatkom podoa, bo si od-

kryy teraz róda kredytu tak w kraju, jak za granic, skut-

kiem rozbudzonego w Europie zaufania do nowych urzdze
sejmowych.

3) Gdy po upywie dwóch lat za zgod narodu sejm

nie rozwiza si, lecz prowadzi dalej swoje dzieo reform.

przyjwszy do swego skadu drugi komplet posów z nowych

wyborów, przybyo duo wieych si, duo postpowych

i patryotycznych umysów, z któremi sprawa odrodzenia na-

rodu sza wawiej. Jako w cigu kilku miesicy dojrzaa

j ogoszon zostaa Ustawa Rzdowa Trzeciego Maja (1791 r.),

ale te objawia}- si wrogie zamiar}' ywioów opozycyjnych,

z za granicy dochodziy wieci o iakich planach powtórnego

podziau Polski, pooenie midzynarodowe kraju pogorszyo

i stanowczo skutkiem zakoczenia wojny rosyjsko-tureckiej.

W przewidywaniu gronych wypadków trzeba byo myle
o doprowadzeniu wojska do stu tysicy, t. j. znowu o wyna-

lezieniu funduszów. Tymczasem zoone d. 9 czerwca 1/91

r. sprawozdanie Komisyi Skarbowej Koronnej wykazao blizko

7 1
/, miliona deficytu na sam Koron przy etacie, uoonym

na 65 tysicy onierza **).

* Pr. Ek. A 28, str. 166, 365.

**) Gaz. Nar. y Obca sesya z dnia 9 czerwca 1791 r. str. 1
S S.

Dochód roczny stay figurowa w cyfrze 19,681.131, niestay 7,350.000 n;e
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Jaka na to rada?

Po wysuchaniu raportu Komisyi Skarbowej jeden z po-

sów iWojczyski) odrazu zwraca uwag sejmu na staro-

stwa, drugi (Nosarzewski) radzi zabra fundusz Zakonu Mal-

taskiego. Jeszcze w marcu Byszewski, pose, czycki do-

maga si sprzeday starostw przez licytacy. Sprawa bya

trudna i zawikana wielce, nietylko ze wzgldu na opozycy

ze strony osób interesowanych, po wikszej czci monych,

ale jeszcze bardziej z powodów prawodawczych, gdy jedne

królewszczyzny znajdoway si w posiadaniu emfiteutycznem,

wydane z licytacyi na lat 50 (§ 69), inne byy zahaczone

w doywociach, expektatywach, przywilejach juris communi-

cativi lub obarczone dugami (starostwa sumowe) itp. Wszak-

e d. 29 wrzenia Gliszczyski, pose poznaski, wniós pro-

jekt X. Ossowskiego, sejm wyznaczy deputacy do rozwa-

enia kwestyi i wypracowania stanowczego projektu, a tym

sposobem trzecia ostateczna kampania przeciwko starostom

otwart zostaa *).

Projekt X. Ossowskiego, zapewne ten sam, któr}' si

znajduje w znaczniejszych ksigozbiorach p. t. „X. Michaa
Ossowskiego o urzdzeniu starostw rada y projekt do

prawa" (in folio art. 34), zasadza si na myli, e starostwa,

wójtostwa i wszelkie królewszczyzny powinny by rozprze-

dane i zamienione „na dziedzictwo ziemskie", bo „zwyczaj-

nie nikt tak usilnie nie pracuje i nie przemyla, ani tak hoj-

nie kosztów nie oy, kiedy nie jest zapewniony, i wszelkie

wynikajce ztd ulepszenia i spodziewane korzyci niewtpli-

wie i na zawsze wasnoci jego zostan". Dobra kame-

ralne za granic i starostwa w Polsce okazay si wobec

wiata Ekonomii Politycznej mao uytecznemi dla kraju: wy-

rachujc przybytku, spodziewanego z koekwacyi i zsypki zboowej; expens

na wojsko 24,814.668, a z wydatkami cywilnymi ogól expensy 3_', 109.762

zlot. pol.

* Gaz. Nar. y Obca 1791, str. 317.



265



266

szy te nakazy sprzeday tyche od Józefa II i rzdu fran-

cuskiego (rewolucyjnego). Wyjtek jest zastrzeony tylko dla

dóbr kocielnych, za których „niewzruszon staoci" owiad-

cza si autor. Na spat praw doywotnich i emfiteutycz-

nych moe wypa najwyej 100 milionów zp., ale warto
150.000 dymów wiejskich w królewszczyznach, rachujc dym
po 2.000 zp., wynosi 300 milionów; wic po strceniu trze-

ciej czci na spat, otrzymany ze sprzeday kapita powi-

nien przynosi dochodu 9 milionów rocznie, rachujc po 4 1

Poniewa kwarta z Korony i Litwy czynia dotychczas tylko

2,450.898 zp., wic na proponowanej operacyi skarb zyska

musi okoo 7-miu milionów. Dla dokonania wyprzeday

w korzystnych warunkach trzeba dobra zlustrowa, rozmie-

rzy, urzdzi, od dugów i pretensyj oczyci, co wymaga
kilkuletniej pracy; dla zaradzenia wic nagym potrzebom

skarbu X. Ossowski radzi wypuci biletów skarbowych na

18 do 20 milionów zip. „sposobem antycypacyi", z obowiz

kiem umorzenia w czasie zamierzonym. Tym sposobem

utworzy si znaczny fundusz na opatrzenie wojska i zbrojowni

bez nakadania nowych podatków, a nawet na zasilanie kredy-

tem fabryk przez poyczki 4-procentowe na lat kilkanacie.

Rozprawy toczyy si z przerwami blizko trzy miesice.

Zambrzycki, pose nurski upatrywa w biletach skarbowych

niebezpieczestwo dla kraju „ile zewszd otwartego", jak

gdyby kredyt publiczny wymaga gór i mórz nieprzebytych

na granicy. Sokolnicki, pose poznaski, chcia matery bi-

letów skarbowych odczy od materyi starostw. Prymas,

zasiadajc}'' znowu w senacie po powrocie z za granicy, do-

wodzi, i projekt pienidzy papierowych grozi Rzpltej zgub.

e pienidze takie ju niejeden kraj zgubiy, e sprzeda sta-

rostw zachwieje konstytucy 3-go maja; protestowa przeto

tak przeciwko monecie papierowej, jako te przeciwko wy-

przeday królewszczyzn *). Suchodolski, obecnie ju kasztelan

*) Gaz. Nar. y Obca sesye z dnia 10, 11, 28/10 1791, str. 320j

321, 351.
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radomski, twierdzi, e sejm nie jest mocen uchwala sprze-

da}' starostw, bo te znajduj si we wadzy caego narodu.

Równie przeciwko sprzeday owiadcza si Skarszewski bi-

skup chemski, a Moszyski, bronic zagroonej placówki,

uoy jak tabel dla przekonania izby, e deficytu niema,

wic nie zachodzi potrzeba nowych projektów i uchwa.

Wszake Witosawski, pose, i Tadeusz Czacki, komisarz skar-

bów}', wykazali, e sawny rachmistrz oblicza bdnie, bo si

posugiwa niedokadnemi cyframi*).

Za projektem przemawiali: Plater, pose trocki, Witosaw-

ski pose podolski, który zwracajc uwag na deficyt, wy-

stawia mono prowadzenia wojny bez dugu przez lat dwa-

nacie za cen sprzedanych starostw: Rzewuski, kasztelan wi-

tebski, który owiadcza si za sprzeda, ale by przeciwny

wypuszczeniu biletów skarbowych; Oldzki, pose mudzki,

który doradza nawet zaoenie Banku Narodowego i wypu-

szczenie 5-ciu milionów w papierach; Czetwertyski, kaszte-

lan przemyski, który domaga si sprzeday „dla zatracenia

nazwiska dóbr tej natury", ale za gotowizn, a najsilniej Prot

Potocki, ucze i przyjaciel X. Ossowskiego, bankier i wie-

o mianowany senator — wojewoda kijowski, który przy-

pomina, e projekt X. Ossowskiego by aprobowany jesz-

cze w 1788 r. przez Zieliskiego, posa nurskiego, Czarto-

ryskiego, generaa ziem podolskich, i Wawrzeckiego posa bra-

cawskiego; obecnie za, gdyby przyszo do zakadania Banku

Narodowego, on sam ofiarowa poyczk w gotowinie ze

znionym procentem. Król, jak zwykle, kadc na pierwszem

miejscu sprawy osobiste, godzi si na sprzeda królewszczyzn.

ale da, aby licytacya odbywaa si dopiero po mierci sta-

rosty **). Do najgorliwszych i najczynnijszych stronników

sprzeday nalea Sotyk, pose krakowski. Jego te projekt

otrzyma zwyciztwo nad projektami Jasiskiego, posa san-

*) Tame sesye z dnia 28 10, 22 11 i 1 12 1791, str. 350, 379, 388.

**) Gaz. Nar. y Obca sesye z dnia 10, 28 i 31 10, 12/12 i 24 11,

str. 320, 350, 354. 400, 401, 38 I.
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domierskiego i Sokolnickiego, posa poznaskiego, przy goso-

waniu odbytem w d. 19 grudnia 1791 r. *). W projekcie

tym zawieray si „zasady do urzdzenia na przeda wieczy-

st królewszczyzn" w drodze licytacyi, z ubezpieczeniem dla

doywotników polewy, dla expektantów pótorej kwarty, dla

emfiteutów jednej ósmej intraty, jaka si z najwyszej licyta-

cyi okae.

Bya to jedna z najmielszych i najwaniejszych uchwa
sejmu czteroletniego; sprawia ona silne wraenie w sferach

dyplomatycznych. Lucchesini, pose pruski pisa nazajutrz

po owej sesyi sejmowej: „Starostowie duo stracili; wielu

z nich jest zrujnowanych; skarb Rzpltej zyska niewiele, ale

Rosya osignie korzyci z tego przedsiwzicia, poniewa uj-

rzy zwikszajc si liczb swoich stronników". I Buhaków,

pose rosyjski, zapisa w swoim dzienniku d. 3 stycznia 1792 r.:

„Liczba malkontentów wzrasta. Zwyczajnie w wigili Nowe-

go Roku zbieraj si wieczorem na zamku kobiety; t ra
byo ich tylko siedm, liczc w to ksin Kurlandzk z dwie-

ma damami swej wity, i siostr króla; inne wymówiy si

chorob, a wiksza cz odpowiedziaa, i po odjciu sta-

rostw nie maj za co sukien sobie kupowa". O tej de-

monstracji niewieciej wspomina te podrónik, Inflantczyk

Schultz **).

Wróby i zoliwe nadzieje obu dyplomatów nie trafiaj

nam do przekonania. Starostowie i starocin mogli si d-
sa i demonstrowa na zamku przeciwko niemiej uchwale

sejmowej, ale bied do obozu rosyjskiego nie mieli adnej

ponty, gdy Rosya, podobnie jak rzd pruski, zabieraa wszy-

*) Oblat}- konstytucyj (rkopis, orygina w Archiwum Gownem
Królestwa) pod dniem 23 12; Gazeta Nar. y Obca sesya z dnia 19 12,

str. 409.

**) X. Kalinka: Pamitniki do panowania Stanisawa Augusta

wyd. upaski, tom X. Dokumenta, str. 283, 289. Reise eines Lieflanders

III, 163.
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stkie królewszczyzny na skarb, nawet bez upewnienia jakich-

kolwiek praw lub intrat posiadaczom. Nie byo tu nic do

zyskania, raczej przypominaa si mono poniesienia wi-

kszych strat. I sejm nie zachwia si bynajmniej w swoich

„Zasadach". Owszem d. 24 kwietnia 1792 r. uchwali wy-

pracowane szczegóowo prawo p. t. „Urzdzenie wieczyste

królewszczyzn" tej treci: kada królewszczyzna ma by zlu-

strowana, z procesów oczyszczona, geometrycznie rozmierzo-

na i najdogodniej pod wzgldem gospodarczym podzielona;

potem pójdzie na licytacy, która odbywa si ma w War-

szawie i w Wilnie podug rozporzdze Komisyi Skarbowej;

nabywca zapaci odrazu pit cz szacunku, a reszta po-

zostanie jako dug skarbowy, oparty na dobrach z obowi-

zkiem uiszczania 5 V rocznie; z tych opat procentowych utwo-

rzy si stay dochód, przeznaczony wycznie na wojsko; na

adne inne cele, na adne dary ani ów dochód, ani kapi-

ta nie moe by odwracany nawet na rzecz króla, lub na-

stpcy tronu; w razie potrzeby Komisya Skarbowa Obojga

Narodów za wiedz i wol sejmu zada moe spaty pe-

wnej czci z pozostaych czterech pitych kapitau, rozrzu-

cajc dan sum równomiernie na ca mas dóbr; prawo

zachca posiadaczy królewszczyzn do dobrowolnego podda-

wania si pod licytacy, nabyte bowiem t drog dobra staj

si ich wasnoci dziedziczn; ktoby za wola pozosta przy

swem prawie posiadania a do ostatka, ten bdzie paci: je-

li jest doywotnikiem 3 kwarty, jeli expentantem 3 l

/2> jeli

emfiteut 4 kwarty, posiadacze ostatniej kategoryi, jeli bd
wyrzekali na przecienie, mog da obnienia opat, ska-

dajc cise (ex asse) rachunki trzyletnie podug lustracyi

z r. 1789.

Operacya sprzeday musiaaby zabra z kilkanacie lat

czasu, nie bya te wykonan z powodu szj^bko nadbiegaj-

cych wypadków gwatownych; wszake nowe prawo przy-

czyniao skarbowi dochodów niezwocznie przez podwyszenie

kwart.
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Na danie Tadeusza Czackiego, w imieniu Komisyi

Skarbowej zaniesione, d. 10 maja 1792 sejm zahypotekowa
majc si zacign poyczk 30-m i 1 i o n o w na sta-

rostwach lub na funduszu, ze sprzeday starostw utwórz)

si majcym.
Nareszcie w obec wypowiedzianej przez Rosy wojny,

d. 26 maja, izba uchwalia pobór generalny w iloci

10% dodatkowych do podatku ofiary, tak, i dobra dziedziczne

miay wnie do skarbu 20%? duchowne 30%, donataryusze

-10%, szlachta nie pacca ofiary i mieszczanie dwoje podym-

nych, wocianie pó podymnego, ydzi podwójne poglówne.

Bya to ostatnia uchwaa finansowa; w kilka dni póniej na-

stpia limita, czyli raczej ostatnie posiedzenie sejmu cztero-

letniego.

la. Rozpatrzmy si teraz w rachunkach skarbowych,,

sprawdzonych przez Deputacy Sejmow i objanionych przez

jej sprawozdawc Morskiego, posa a nastpnie kasztelana

kamienieckiego.

Dnia 13 stycznia 1791 r. podskarbi koronny Kossowski

przemówi w te sowa: „W porze dla mnie radosnej i nader

mnie uszczliwiajcej gos zabieram nie dlatego, abym si
wcznie bada, co o czynnociach moich powie Deputacya?

bo poczciwe zawsze i proste kroki moje dalekim mi czyni

od trwogi i obawiania si wyroku waszego: ale ebym Naj-

janiejsze Stany zawiadomi, e sejm dwoicie trwajcy dwoi-

ste odbiera bdzie rachunki, do czego z osobna tabele, oka-

zujce stan skarbu, rozdane zostan. W pierwszej ujrzycie

dawniejszy dochód skarbu ograniczony i wydatek z niego na

szczupy komplet wojska, list cywiln (waciwie sub cy-

wiln), podug prawa i nad prawo uycie remanentu. W dru-

giej tabeli zobaczycie ju skutki dzie waszych i nadto usyszy-

cie o cisym egzaminie z urzdowania Komisyi Skarbu Koron-

nego. Dla czego prosz o pozwolenie wnijcia oficyalistom skar-

bowym kocem rozdania wzmiankowanych przezemnie tabel *).

*) Dyaryusz 1790, tom I, cz 2, str. 30 nast.
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Wniesiono drukowane tabele z rachunkami z lat czte-

rech: 1) za dwulecie 1786 — 1788 r. i za dwulecie 1788 —
1790, zamykajce si w przeddzie 1 wrzenia z kocem
roku finansowego. W tej chwili zajmowa nas bdzie ra-

chunek drugi, poprzednie bowiem dwulecie byo ju wyej
przedstawione. Wiadomo wszake, i sejm czteroletni trwa

jeszcze blizko dwa lata po 1-szym wrzenia r. 1790. Dla

przedstawienia wic caej jego dziaalnoci finansowej potrze-

ba zbada rachunki póniejsze. Te byy zrobione w Komi-

syi Sk. Kor. w trzech epokach: 1) za pórocze od d. 1 wrze-

nia 1790 do d. 1 marca 1791 r., 2) za rok od 1 marca

1791 r. do 1 marca 1792 i 3) od 1 marca 1792 do 1 wrze-

nia r. 1792. Pierwsze byy zrewidowane przez Deputacy

Sejmow i pokwitowane (ks. Nr. 113); drugie przez rewizy

nie przeszy i zawieraj si w ksidze 112; trzecie stay si
przedmiotem sporu pomidzy Kossowskim, stajcym w obro-

nie swoich oficyalistów, i trzema delegatami od konfederacyi

Targowickiej. którzy zjechali na rewizy niespodzianie w d.

13 padziernika r. 1792, a na oryginalnym egzemplarzu

(Nr. 111) rachunków', zamiast pokwitowania, napisali nagan
dla Komisyi. Sprawa ta jednak, o ilemy ze szczegóów po-

zna mogli, nie uwacza bynajmniej rzetelnoci rachunku.

Mamy wic prawo doczy go do poprzednich. eby utwo-

rzy obraz finansowy dwulecia, gdy nam brak sprawozdania

deputacyi rewizyjnej przed sejmem, pozostaje nam jedna tyl-

ko droga: wynalezienia sum zbiorowych z materyau, jaki

nas doszed, trzymajc si jaknajcilej rubryk i metody,

przez oficyalistów skarbowych uywanej *). Do wyklarowa-

nia strony buchalteryjnej dopomóg nam askawie urzdnik

*) Próbowalimy bada ten okres w pórocznych przedziaach i ma-

my przed oczyma sporzdzon w ten sposób tabel porównawcz, lecz

caa administracya skarbowa nie bya do takich terminów zastosowan;

ztd w rachunkach znajduj si pozycye niekompletne i wynika gmatwani-

na. Ksigi, z których materya czerpalimy, nosz Nry 111, 112, 113.
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Banku Handlowego w Warszawie, autor kilku prac finanso-

wych, pan Jan Smolak.

Poniewa jednak w pierwszem dwuleciu nowouchwa-

lone podatki wpyway jeszcze nie wszystkiemi ratami,

a w drugiem ku kocowi dziaalno i zwyciztwo konfede-

racyi Targowickiej sprawiy znaczny zamt w skarbowoci,

przeto doczamy w oddzielnej kolumnie rachunek roczny od

d. 1 marca 1791 do d. 31 lutego 1792 r. podug ksigi au-

tentycznej Nr. 112. Ten wanie rachunek moe suy za

najdokadniejszy moliwie wyraz prac sejmu czteroletniego,

(wszake dla uproszczenia odrzucamy grosze i denary w po-

zycyach szczegóowych).

Porównywajc kolumn pierwsz niniejszej 186-tej ta-

blicy z kolumn ostatni 167-ej tablicy, dostrzegamy ubytek

dochodu w trzech pozycyach: 2, 4 i 15, we wszystkich za
innych objawi si przybytek. Z objanie kasztelana Mor-

skiego, sprawozdawcy „Deputacyi do egzaminowania Skarbu

koronnego" wyznaczonej, dowiadujemy si, e ubytek na pó-

podymnem (pozycya 2) jest pozorny tylko, gdy powsta

z wykrelenia 12.000 paconych przez Warszaw, która pa-

cia ju wyszy podatek 40.000 zp.; podobnie póltory kwarty

(pozycya 4) jest podana tylko w trzech ratach, poniewa pó-

niej zastpiyj dwie kwarty, wykazane pod pozycya 38; rze-

czywisty ubytek objawi si tylko na kartach (pozycya 15)

w kwocie 65.710 zp. „z okazyi zbyt drogiego stempla", prze-

noszcego warto towaru. Przybytek za na podymnem (p. 1)

wynik z przybyych dymów na skutek nowej lustracyi, a wic
udoskonalenia poboru; przybytek na czopowem zagranicznem,

papierze stemplowanym i dochodzie tabacznym (p. 11, 13,17)

by owocem nowych praw, na sejmie czteroletnim uchwalo-

nych. Na pogównem ydowskiem (p. 6) przybytek 54.000

nie jest jeszcze cakowity, poniewa pobór nie zosta uko-
czony z powodu nieukoczenia nowych taryf. Przyrost docho-

dów w innych pozycyach nie by przez sprawozdawc obja-

niony; gdy jednak objawi si takowy w podatkach pore-

dnich, wnioskowa naley, i pochodzi z oywienia dziaa-



276

noci i wzrostu zamonoci narodowej. W ogólnej za sumie

dochodu z podatków dawnych dwulecie 1788 — 1790 prze-

wyszyo sum poprzedniego dwulecia o 1,374.750 zip.

Do tego ju zwikszonego funduszu przybyy dwa cale

dziay przychodów, dawniej nie istniejcych. Nie wszystkie

wprawdzie wpywy stanowi rzeczywicie bogactwo skarbu,

gdy niektóre sumy przechodziy przez kas chwilowo, jako

poyczka zwracana w ratach nastpnych i pozycye 33 i 34,

37, 38, które znajduj si zaraz w expensie (Tab. 197 pozy-

cye 10, 11, 12, 13), ta ostatnia w obu dwuleciach; niektóre,

jak np. sumy kapitalne, najmniej 400.000 zip. podniesione

z dóbr galicyjskich, mieszcz si pod pozycy 36, a powin-

nyby figurowa w dwudziestej czci, bo niosy 5 proc. do-

chodu *); inne znów, jak 1,725.711 zp. ze sprzeday dóbr

poduchownych galicyjskich, stanowi wpyw jednorazowy **):

wszelako po strceniu tych wszystkich pozycyj czyste docho-

dy z dwulecia 1788— 1790 wynios jeszcze

Nr, 187.

56,809.164 zp.

a dochody czyste z jednego roku 1791 — 1792 po strceniu

poyczki holenderskiej i podymnego protunkowego (p. 33 i 45)

wynios:

Nr. 188.

28,902.673 zp.

Podobnie przez potrcenie w dwuleciu drugiem (1790

—

1792) poyczek (poz. 33, 37, 41, 46), lubo niektóre z nich

*) Podniesione kapitay wynosiy 4i huk ki do dnia 19 marca 1789;

zostay umieszczone na dobrach Prota Potockiego; pozostao jeszcze do

odebrania okoo 2ch milionów (gos prymasa w Dy ar. krótko zebranym I, 241).

**) Sprzedano tych dóbr za 1,725.711 zp., jak wyjani Morski.
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nrftAoioaJLzrriy; z tóoryzA okazuje- jne.i* ero cuuPuzoorzy<:A. <Jrzuvem ria/ctzza.*
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$wf ijAJbJauA^i &J AL ££)J,Uy>

Ostatnia karta ksigi 113.

(Podobizna zmniejszona).
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zwróconemi nie byy. otrzymamy czysty dochód skarbowy

w kwocie

Nr. 189.

-"..313 zip.

Porównywajc Nry 187 i 189 z sum dochodów w osta-

tniem dwuleciu poprzedniego, drugiego okresu (Tab. 170),

a Nr. 188 z polow teje sumy, przekonamy si, e dochód

netto skarbu koronnego, osigany z podatków, a wic wypa-

tno podatkowa narodu wzrosa skutkiem uchwa sejmu czte-

roletniego 2 rt1 2,u, 2rt7
razy czyli o 210 proc, 214 proc. r

217 proc. Poniewa jednak i poyczki niosy wielki poytek

skarbowi, a moliwemi si stay tylko dziki powadze tego

sejmu i zyskanemu tak u narodu, jak za granic zaufaniu:

wic na porównanie zasuguj te sumy tablicy 186, wyraa-

jce ogó wpywów skarbowych dziau ligo, niby dochód

brutto, a wykonawszy to porównanie, otrzymamy jeszcze

wysze stosunki: 2, 59 , 2,71 , 2,9 , czyli o 259°/o, 271%
i 290%.

Nie zapominajmy, e tablica 186 obejmuje jeden tylko

dzia, mianowicie Nr. ligi rachunków skarbowych koronnych..

Dla utworzenia cakowitych, ogólnych sum przychodów, win-

nimy doliczy jeszcze „summy summarum percepty" z in-

nych dziaów.

Sumy te odpowiadaj tabl. 172-giej z okresu drugiego

i wiadcz o potnem, bo prawie trzykrotnem zwikszeniu

zasobów skarbowych Korony.

Zajrzyjmy teraz do skarbu litewskiego.

Dyaryusz urzdowy nie zawiera tabel i sprawozdania de-

putacyi sejmowej, chocia „examin" obu Skarbów Rzpltej od-

bywa si jednoczenie. Butrymowicz, pose i podstarosta pi-

ski, ogosi swoj relacy drukiem w postaci oddzielnej bro-
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Zjednoczenie to dokonanem zostao pod wzgldem kasowym
dnia 1 lutego 1792 roku i trwao do koca tego roku finan-

sowego czyli do dnia 31 wrzenia, a wic przez 7 miesicy.

Z powodu owej reformy w rachunkach wynik zamt, o ro-

ku 1791 nic nie wiemy, dopiero 7-miesiczny okres z roku

1792 ukazuje si w ksidze 11 I-tej Komisyi Skarbowej Ko-

ronnej (czyli waciwie Obojga Narodów) jako Nr. III. Musi-

my wic poprzesta na jednem dwuleciu, podanem w relacyi

Butrymowicza.

Tab. 191.

Przychody Skarbu W. X. Litewskiego od I wrzenia 1788

do dnia I wrzenia 1790 roku.

A) Podatki dawne.

Z remanentu 1788 roku

1. Podymne generalne wedle taryf 1775 roku.

2. Czopowe 10 grosza z karczem i szynków.

3. Pogówne ydowskie

4. Kwarta dawna z królewszczyzn

5. Mynowe, czyli koowe
6. Czynsz z miast magdeburskich

7. Ca spawne i ldowe

8. Czopowe miejskie

9. Stempel z kart

10. Prowent tabaczny

1 1. Varii tituli (z kwadrupli, wakancyi i adjudy-

katów)

Zp.
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12. Z funduszu umorzenia dugów Rzpltej w spo-

sobie odoenia w ratach nastpnych

wzito 46.607 28'/6

Suma percepty z podatków dawnych. . . . 10,552.296 9'
/6

Osobno za sprzedan kamienic w Wilnie . . 80.000

Z dochodu kwitowego i wizowego .... 163.212 6'-/
6

Efficit percepta 10.795.508 15 1

/,

B) Podatki nowe wieczyste.

13. Ofiary lOgo grosza i 20go procentu z dóbr

wszelkich ziemskich, duchownych i po-

Jezuickich 4.236.360 l/2

14. Akcesu poiymnego z abjuraty dymów 1789. 275.169 202
6

15. Akcesu kwarty z starostw wedle lustracyi

1789 2,239.543 4 1

/6

16. Pó-podymne z miast królewskich i staroci-

skich w ratach trzech 139.720

17. Pó-procentu z dóbr po-Jezuickich w ratach

trzech 117.699 6

18. Od sygilaty przywilejów z kancelaryów pie-

cztarskich 53.318

19. Czopowe z miast Brzecia i Grodna przez X.

Pana na potrzeby wojska ustpione . . 70.398 203
6

20. Czopowe od trunków zagranicznych .... 8.461 l 1
/6

21. Prowent ze sprzeda}' i rzezi byda po mia-

stach 187.185 14-
6

22. Dochody lene w starostwach 5.407 29

23. Yarii tituli: przybyoci przy formujcych si

dopiero fabrykach wynike, zalegoci do

skarbu 10.690 15

Suma z podatków nowych wieczystych . . . 7,343.980 15

C) Z podatków czyli dochodów nowych doczesnych.

24. Sumy kredytem od obywateli krajowych za-

cignione 1,500.000

25. Podatki protunkowe w roku 1789 wniesione . 1,762.769 14

26. Podymne caoroczne darem na potrzeby Rze-

czypospolitej w racie marcowej 1790 r.



284

ofiarowane proc/, dóbr stoowych JK.

Moci 2,428.244 17

27. 1'oglówne ydowskie darem w racie Juniowej

L790 pórocznie wniesione 167.861 _'_''
.

28. Ofiara dobrowolna, czyli subskrypeya na po-

trzeby wojska 12.129 18 1

/.,

Suma z podatków doczesnych . .... 4,371.02") 12

Suma percepty ogólna 24,010.514 12 5
/6

Potrcajc pozycye 24 i 26 otrzymamy na czysty do-

chód z dwulecia 1788— 1790 r.

Nr. 192.

20,747.745 zip.

czyli zasobno dwukrotnie zwikszon w porównaniu z dwu-

leciem poprzedniem (Tab. 173).

Gdy za porównamy sum ogóln bez potrce, w ta-

kim razie ilo funduszów z dwulecia 1788— 1790 roku prze-

wyszy poprzedni sum (z tablicy 169- ej) razy 2,31 ,
czyli

o 231%.
Oprócz wykazanej obecnie „percepty" istnia jeszcze

fundusz umorzenia dugów Rzeczypospolitej, który dostarczy

skarbowi z czynszu emfiteutycznego i subsidii charitativi *).

Nr. 193.

408.601 zip. gr. 5.

co doliczywszy do powyszej sumy ogólnej, otrzymamy na

ogó wpywów do skarbu W. X. Litewskiego:

W relacyi Butrymowicza (str. 74 i 75) percepta z tego funduszu

jest wykazana w kwocie 665.298 zip. gr. 265
/6) ale w to wchodzi odoo-

nych z funduszu cywilnego 256.697 zip. gr. 21.
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Nr. 194.

24,411.115 zip. gr. 5.

W dwulecu drugiem dochody powinnyby si zwi-

kszy, gdyby pó-podymne miejskie, pó-procentu z dóbr po-

Jezuickich i przybytek z lustracyi królewszczyzn wpyny
w kompletnych czterech ratach. Nie miemy wszelako ta-

kich poprawek wprowadza, gdy zmiana systematu podatko-

wego skutkiem porównania z Koron wywoywaa potrzeb

ukadania nowych taryf, a zatem sprowadzi moga chwilo-

we niedobory. Moemy przytoczy tylko wzmiankowany ju
Nr. III ci z rachunków Komisyi Skarbowej Obojga Narodów *).

Tab. 195.

Przychody Skarbu Rzpltej prowincyi W. X. Litewskiego od

dnia zczenia Skarbów 0. N. to jest od I Februarii 1792

do d. I Septembris 1792 do Kasy Generalnej w Warszawie

wniesione gotowizn.

1. Zostao w Kasie Glnej Rzpltej Skarb. Kor.

ad complementum sumy dwóch milio-

nów Skarbowi W. X. Litewskiego po-

yczonych reszt}' 53.030 9 14

2. Z Kasy grodzieskiej importowano . . . 1,632.639 1 9

3. Remanent z raty marcowej 1792 .... 100.768 22 9

4. Ca wszelkie 241.688 15 12

5. Czopowe zagraniczne 24.050 28 9

6. Czopowe krajowe 6.651 24

7. Pobór skórowy 11.135 23

8. Dochód leny 16.637 8

9. Dochód tabaczny 12.376 13 9

10. Ofiara wieczysta lOgo i 20 grosza . . . 76.943 1

11. Papier stemplowany 73.084 14

12. Sigillata przywilejów 165221 15

13. Sumy magazynowe poyczone 46.384 21

14. Skadka na rekrutów 4.760

*) Arch. Skar. Kor. ksiga Nr. 111.
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15. Ofiary dobrowolne 29.327 15 9

16. Komora Jurborg z akcydensów .... 15.081 1

Ta do dalszego porachunku 39.217 16 9

17. Komisya Porzdkowa Mozyrska przez Ko-

misy Brzesk Litewsk 57.486 10

18. Ce w Koronie wybieranych dla prowincyi

W. X. Litewskiego nalecych od 1

Januarii 1792 zostao 3S.677 18 17'.,

Suma percepty w gotowinie . . 2.644.162 19 lt l

l2

Materya taki jest niedostateczny dla obrachowania ca-

ego dwulecia, wolimy poprzesta na przypuszczeniu, e do-

chód skarbowy pozosta w takiej samej kwocie, w jakiej figu

rowa poprzednio.

Z dodania obu sum w tablicy 190-ej do Nru 194 otrzy-

mamy

Nr. 196.

Ogó wpywów do obu skarbów Rzpltej:

w Im dwuleciu w Hm dwuleciu

99.281.385 zp. okoo 110 milionów zp.

Z dodania za Nrów 187 i 189 do 192 otrzymamy

Nr. 197.

Czysty dochód obu skarbów Rzpltej, prócz suby dugu publicznego

i funduszu Ostrogskiego.

w Im dwuleciu w lim dwuleciu

77,556.909 okoo 79,500.000

A dodajc do Nru 188 poowiczn sum z Nru 192 T

otrzymamy

Nr. 198.

okoo 40tu milionów na r. 1791 jako czysty dochód obu skar-

bów Rzpltej równie bez suby dugu i funduszu ordynacyi
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Ostrogskiej (bo doliczajc te ostatnie róda, otrzymalibymy

41,6 miliona).

Suma ta odpowiada poowie sum z ostatnich kolumn

tablic 168 i 171, to jest 18,673.000, przewysza j przeszo

dwa razy i z wielu wzgldów suy moe za wyraz reform

podatkowych sejmu czteroletniego. Mona je tedy scharaktery-

zowa jednem okreleniem: e zdwoiy si podatkow pastwa.

"JO. Przystpujc do wyjanienia wydatków, uprzedzi

winnimy, e w „licie cywilnej", czyli raczej w subie cy-

wilnej, zaszy rónice wzgldem dawniejszej tabeli z r. 1776

(176-tej), upada bowiem: 1) Rada Nieustajca, a zatem jej

pensye wykreli naley, a wynagrodzenie dla jej subalter-

nów przeszo do dziau wydatków zmiennych; 2) po mierci

Mikulskiego pozostaa tylko pensya dla sukcesorów Buczowa

w kwocie 3.000 zp. rocznie; 3) Marszaek sejmowy Maa-
chowski nie pobiera pacy, wic tylko sekretarzom, uszczew-
skiemu i Siarczyskiemu, wypacono z Nru ligo w obu dwu-
leciach po 6.666 zp. gr. 20 *). W drugiem dwuleciu wy-
krela si fundusz na umorzenie dugów Rzpltej, 500.000 zp.,

bo dawniejsze spacone zostay. 5. Na marszaków i prezy-

dentów trybunalskich w drugiem dwuleciu wypacona suma
poowiczna tylko 30.000; 6) oficyalistom marszakowskim
w drugiem dwuleciu zapacono tylko 61.166 zp. gr. 20;

7) podobnie oficyalistom skarbowym w teme drugiem dwu-
leciu 197.416 zp. gr. 20 i oficyalistom Grodu warszawskiego

tylko 18.751, Wojsko koronne skutkiem reorganizacyi prze-

chodzi do budetu zmiennego; podobnie 8) batalion piechoty

skarbowej skutkiem urzdzenia przy nim szkoy inynierskiej

i zwikszania si liczby kadetów. Nareszcie 9) komisarzom

skarbowym w drugiem dwuleciu zapacono 204.237 zp.

Do zmodyfikowanej tym sposobem tablicy doda naley:

*) Dostali oni nadto sute gratyfikacye z Nru I. uszczewski 20.000

w 1790, a w 1791 r. wraz z wydatkami kancelaryi sejmowej 70.000 zp.

i 590 zp. Siarczyski w 1792 roku raz 22'015 zp., drugi raz tytuem na-

grody spoinie z kancelary sejmow 40.000.
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Nr. 202.

I dwulecie 17S8— 1790 II dwulecie 1790—1792

65,863.151 11 80,450.317 16 lV/4

czyli przecitnie na lata 1789 i 1790 po 32,931.575 na lata

1791 i 1792 po 40.725.149 zip.

Widzimy przeto, e w skarbie koronnym kasa nigdy

prón nie bya i z kocem drugiego okresu pozosta rema-

nent w iloci 5,10d.448 zp. gr. 7 den. 143
/8 *)•

Wydatki dyplomatyczne w Koronie urosy w tym cza-

sie, a zaspakajane byty z remanentów, funduszu na posów,

tómaczów etc. po czci te z expensy extraord} Tnaryjnej.

Znajdujemy pod temi pozycyami nastpne cyfry w Tab. 203:

Kosztowali te co sekretarze, z których jeden szcze -

golnie, Pokubiato w Wiedniu, pobiera czasem i po 14.000

zip. (w 1-em dwuleciu). Deputacya Interesów Zagranicz-

nych wydatkowaa na swoje potrzeby, na pensye i na nage
interesa w 11-giem dwuleciu 129.514 zip., a kanclerz Jacek

Maachowski w II-giem dwuleciu wzi oprócz tego odrazu

35.955 zp. Tómacze, kuryery przyczyniali te sporo kosztu.

Nie zaniedbaa Deputacya skarbi sobie wzgldów obcych

ambasadorów i ministrów prezentami; tak w i-em dwuleciu

na prezenta dla dworu berliskiego ofiarowano 89.100 zp.,

oraz dwie tabakiery dla ministeryum berliskiego wartoci

34.920 zp v tabakier dla Stackelberga 18.000; w II-giem

*) Nasz remanent róni si od ostatecznego remanentu wykazanego

w ksidze 111 o sum 901.040 zp. gr. 11 den. 7 l

/g , która stanowi rema-

nent, ze skarbu litewskiego wcielony; poniewa my rachunki litewskie

7mio-miesiczne wykluczylimy z budetu koronnego, naley wic strci

i ca t sum z ogólnego remanetu. Gdy to si zrobi, wtedy cyfry zgo-

dz si w zupenoci. Pod wzgldem stanu kasowego przytoczony wyej
remanent rozpada si na nastpne trzy dziay: gotowizny bez sum}- litew-

skiej) 3,290.678 zp. gr. 11 den. 15'
4 ; zalegoci (na retentach) b02.770 zp.

gr. 5 den. 2 l

/4 , na fabrykach tabacznych i w tytuniach 1,000.000, obywa-

telom krajowym wypoyczono 213.000.
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za dwuleciu dla ministra duskiego tabakiera kosztowaa

6.840 zp., dla p. Henin posa francuzkiego 18.000 zp., nad-

to „na kancelary dworu berliskiego z okazyi zawartego

aliansu 9.000".

Zawizanie stosunków midzynarodowych niewtpliwie

byo jednym z najpilniejszych obowizków nowego rzdu,

wic te wydatek na utrzymanie poselstw by koniecznym.

Naley si te od nas pewna doza wyrozumiaoci na niezrcz-

no dyplomatów polskich, bo skdeby mieli naby dowiad-

czenia i niezbdnych stosunków, gdy Rzplta nie miaa nigdy

staych legacyj i od lat stu przynajmniej ani królom nie po-

zwalaa, ani sama nie uczestniczya w adnych zwizkach

z rzdami europejskiemi? Przy caej wszake wyrozumiao-

ci niektóre pozycye niniejszego rachunku mog dostarczy

zarzutów przeciwko Deputacyi Interesów Zagranicznych. Nie

mówic ju o tabakierze dla jakiego ministra duskiego,

po co byo potrzebnem poselstwo w Madrycie, które odci-

gno od prac sejmowych jednego z najzdatniejszych ludzi,

Morskiego? Czy osignito jaki poytek z niesychanie kosz-

townej ambasady w Konstantynopolu i z wyboru Piotra Po-

tockiego, starosty szczerzeckiego, który jecha do Konstanty-

nopola przez cay rok z dworem zoonym z kilkuset osób,

popisywa si ze zbytkiem azyatyckim, narazi Porte na koszt

okoo 3 milionów piastrow, mia sub niesforn i hard,

a sam przez niewaciwe listy kóci si z wezyrem i kapu-

dan-basz *).

Nr. 204.

Z expensy extraordynaryjnej notujemy

:

10.116 na interes zacignienia poyczki w Holandyi Ogi-

*) Mówi to pierwszy drogman Porty, Moruzzi, Michaowi Ogiskie-

mu. Memoires de Michel Ogiski. Paris 1826 II, 167. Xa same prezenta

dla sutana i ministerym Ottomaskie w roku 1789 dana bya ze skarbu

koronnego suma 5.500 dukatów ^99.000 zp.): Protok. Ekonom. A/26

str. 244.
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skiemu; 10.000 na wsparcie cudzoziemców przybyych do

Polski; 5.704 w sprawie Adama (Poniskiego) w sdach sej-

mowych agitowanej; 18.000 na podró wysanym do Piska

na synod Greko-Oryentalny komisarzom; 3.200 „na osodze-

nie przykrej doli aresztu X. ukasiewicza i Hromaczewskiego

r i t u s G r a e c i" (w I-em dwuleciu). O biskupie Wiktorze

Sadkowskim nie znajdujemy adnej wzmianki w rachunkach

skarbowych; ale z protokuów Komisyi Wojskowej wiemy, e
regent teje Komisyi by obowizany dostarcza winiowi

obiadów na pi potraw i wieczerzy na cztery, „prócz kawy

i innych trunków jakich zada" *).

Nr. 205.

Na wojsko, zbierajc wszystkie szczegóowe pozycye

z rónych dziaów, prócz kilku drobnych, które mogy uj
mojej uwagi, wydano w Koronie: w I-em dwuleciu 42,201.817

w II-giem 57,037.205 zip. (prócz sumy przez Targowic asy-

gnowanej).

W Litwie, podug powoanej relacji Butrymowicza, wy-

datki z I okresu dwuletniego przedstawiaj si w nastpnej

postaci:

Nr. 206.

Expens Skarbu W. X. Litewskiego a Ima 7bris 1788

ad Imam 7bris 1790 roku.

A. Expens na wojsko.

Zp. gr. den

1. Na pensy JW. komisarzów czterech z pro-

wincyi Litewskiej w trzech ratach

a 16.000 48.000

2. Na od dla caego wojska wedug klary-

gacyów P. Komisyi Wojskowej . . . 9,159.597 22

) K. W. ksiga 168 pod dniem 26 5 1789, str. 112.
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3. Na dodatek do tego odu wedle etatu po

racie 7browej 1789 roku na kwarta

Nbrowy 628.733 8 9

4. Na nowy zacig w brygadach Kawaleryi

Narodowej, pukach Przedniej Stray i

Pieszych, na oporzdzenie i umunduro-

wanie gów nowozacinych .... 2,166.914 14

5. Na zakupienie broni dla caego wojska

w Berlinie umówionej 839.358 4

6. Oficerom do Berlina dla wybierania broni

jadcym 18.000

7. Dla artyleryi Litewsk. z korpusem inynie-

rów, na zakupienie materyaów do ro-

bienia prochów, przysposobienie drze-

wa na lawet}*, sprowadzenie rekwizy-

tów do laboratorium 100.000

8. Na amunicy dla caego wojska .... 92.105 18

9. Na mundur wielki, sprawunki 10 i lSletnie

dla regimentów pieszych Komisoriatowi

Wojskowemu odoono 99.387 6 14

10. Na pensy regenta likwidacyjnego, kance-

larzystów, kopistów oraz aplikantów . 10.000

11. Dla regimentu szefostwa J. O. Nicia Imci

Radziwia wojewody wileskiego na

wypraw do marszu 9.506 10

12. Zalegoci sztabowi Generalnemu z raty

marcowej 1787 74.568 20 9

Suma expensy wypaconej na wojsko. 13.246.171 13 16

13. Osobno z funduszu wojskowego na zaspo-

kojenie dugu od J\V. Prota Potockiego

i bankierów warszawskich zacignione-

go (1,500.000) zapacono i odoono . 750.000

14. Na bonifikacy podatków doczesnych, w ra-

cie marcowej 1789 roku opaconych,

prócz dóbr stoowych J. K. Mci (z któ-

rych ofiara doczesna in uantitate 84.088

gr. 5 5
, t;

wniesiona przez Najjan. Pana

w darze owiadczona") i prócz kilku in-

nych pozycyj 1,626.926 26 17

Suma expensy z funduszów na woj-

sko przeznaczonych 15,623.098 10 13
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Bi Expens na List Cywiln.

15. Na dochód Najaniej. Pana wedle

prawa i tabeli 2,666.666 20

16. Departament Marszakowski . . . 256.000

JW. Gurowskiemu m. w. .

Litewskiemu 120.000

JW. Potockiemu m. nadw.

Lit. (dawniej) 80.000

Na chorgiew Kruck Mar-

szakowsk 56.000

Na oficyalistów Laski Mar-

szakowskiej —
17. Departament Kanclerski 232.000

J. O. Xiciu Sapiezie kancl.

w. litewskiemu .... 120.000

JW. Chreptowiczowi pod-

kanclerzemu litewskiemu. 100.000

JW. Jeleskiemu pisarzowi

dekretowemu Asesoryi . 12.000

18. Departament Skarbowy 619.517

Podskarbim i komisarzom .

Oficyalistom skarbowym .

Dodatek pensyi mao pat-

nym oficyalistom . . . 32.100

Na podróny expens dla

rónych komisarzów i

oficyalistów 18.778 6

Na lustratorów do starostw

etc 29.670

Na lustracy kanau Mu-

chawieckiego 2.000

Na alewiacye 16.226 12

Na burgrabiego i stróów

Zamku grodzieskiego . 8.768

Na extra expens t. j. pa-

pier, lak, drwa, wiece,

druki, sztafety, stancye. 28.247 5 6

19. Na róne expensa konstytucyjne. . 1,277.330 18 9

Na szko rycersk czyli ka-

detów 200.000

Na pensy Marszaka trybu-

nalskiego 46.951
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Na fundusz umorzenia du-

gów Rzpltej 256.697 21

Na pensy Instygatora litew-

skiego 12.000

Na posów zagranicznych,

gabinetów, tlómaczów. . 208.882 9'/'
2

Na najcie paacu dla po-

sa Rosyjskiego ....
Na reparacy Zamku gro-

dzieskiego 15.000

Na pensy Marszaka sej-

mowego 19.521 1

Na pensy pisarza sejmo-

wego 12.000

Na pensy sekretarza sej-

mowego 4.746

Sekretarzowi sejmu tera-

niejszego litew. JP. An-

cucie 10.000

Na kontynuacy kanau Mu-

chawieckiego 102.000

Na pensy najja. królewi-

czów Polskich .... 178.666 20

Na chorgiew trybunalsk . 40.000

Na przesz Rad Nieusta-

jc 60 000

Na subalternów przeszej

Rady Nieustajcej . . . 41.454 15

Na Archiwum w Wilnie i

czyszczenie Niemna . . 11.011 32
/6

Pensya pisarza skarbowego 6.000

Na dochód drgowego J. O.

Xiciu starocie Brzeskie-

mu 8.000

Na dochód kotów montwi-

dowskich dla proboszcza 3.600

Na dochód brzegowego dor-

suniskiego 200

Na pensy biskupa smole-

skiego JW. Wodziskiego. 40.000

20. Na fundusz Administracyi tabacznej

odoono 310.000
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21. Xa uspokojenie asygnacyów skarbo-

wi Najan. Pana do percepty ce

od kupców litewskich w Koronie 5.741 11 16

22. Na róne expensa z dochodu Kwito-

wego i Wizowego 17.674

Summa summarum Expensy na List Cy-

wiln opaconej 5,384.929 15 7

W ogóle byo expensy 2l,M)8.n27 26 2

Remanent 3,(M)2.486 16 13

Z którego w gotowinie po Komisyach

Cywilno-Wojskowych .... 2.426.975 18 12

Oprócz tych wydatków Relacya zawiera oddzielny ra-

chunek z funduszu umorzenia dugów Rzeczypospolitej. Ex-

pens z tego dziau wynosi 618.690 gr. 28 den. 12, poniewa

jednak wykazanych ju byo pod pozycy 19t w expensie

zip. 256.697 gr. 21, przeto kadziemy tu reszt:

Nr. 207.

zp. 361.993 gr. 7 den. 12.

Pozostay remanent (porów. Tab. 191 poz. 12) w kwo-

cie zp. 46.607 gr. 28 den. 3 zosta uyty na wydatki listy

cywilnej.

Doliczajc Nr. 207 do poprzedniej sumy, otrzymamy

ogó wydatków skarbu litewskiego w I-em dwuleciu:

Nr. 208.

21,370.021. gr. 3 den. 14.

Nadmieni przytem winnimy, e niemal pod kad po-

zycy znajdoway si niedopacone zalegoci urzdnikom,

a nawet wojsku z lat dawniejszych. Pacono regularnie tylko

nalenoci z biecego dwulecia.

W cigu siedmiu miesicy (lutego— sierpnia) 1792 roku

byo expensy podug ksigi 112 Skarbu Koronnego (O. N.).
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Tab. 209.

Ad Nrum III.

Expens Skarbu Rzpltej prowincyi W. X. Lit.

1.
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10.000

3.333 10

biskupowi smolesk.

Ur. Siarczyskiemu Sekre

tarzowi sejmu pensyi

Na zapacenie prowizy

rocznej ad d. 1 Aug

179? do Skarbu Kor. 100.000

Na wojsko W. X. Lit. . .

(na od a 1 Mar. ad

Im Tbris podug tabl

Przewietnej Komisyi

Wojskowej oprócz asy

gnacyi wypacono)

Na extra expens tego woj

ska

Na zarekrutowanie 3-ch

batalionów letkiej pie

cnoty Ur. Trembickie'

mu 27.000

Na racye furaowe gwar

dyi pieszej litewskiej . 3.510

Na od wojska a die

7bris a. c. dana suma

za kwitem J. W. Tysz-

kiewicza P. W. W. X.

Litew. przy rozczeniu

skarbów 900.000

Suma expensy

Remanent w gotowinie . .

czc Nry 202 i 208, otrzymam}':

226.687 12

930.MO

1,743.122 8

901.040 11 7 1
/,

Nr. 210.

Ogó wydatków obu Skarbów Rzpltej w 1788— 1790 r.

zip. 87.233.172 gr. 14 den. 14.

W drugiem za dwuleciu (1790— 1792), zwaywszy, i
w skarbie litewskim pozostao 901.000 zp. w gotowinie,

a w koronnym 5,106.448, wydatki podug Nru. 196 musiay

wynie okoo 104 mil. zp.
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Na wojsko, doliczajc do Nru 205 sum expensy woj-

skowej z Nru 206 oraz pozycye 7 i 8 z Tab. 209 wydano

z obu skarbów:

Nr. 211.

w lem dwuleciu w Iem dwuleciu

57,824.915 zp. najmniej okoo 73,816.813 zp.

•czyli w pierwszem dwuleciu okoo 29, a w drugiem okoo

37 milionów na rok.

17. Gdy obfity materya dostarczy nam informacyi

jasnych i niepospolicie dokadnych, poczuwamy si do obo-

wizku osdzenia wartoci prac sejmu czteroletniego na polu

finansowem.

Wiadomo, e jedn z pierwszych uchwa jego byo ustano-

wienie armii stutysicznej. Nie ulega wtpliwoci, e z pomidzy

wszystkich zada ta wanie uchwaa bya najpilniejsz i naj-

waniejsz. Armia taka mogaby ocali Polsk w r. 1792

w wojnie z Rosy, odebraaby królowi pruskiemu nadziej

atwych nabytków i wynagrodze za straty poniesione w woj-

nie francuzkiej, a wic zapewne uchroniaby kraj od drugiego

podziau, czyli od ostatecznego upadku.

Wystawienie takiej armii zaleao najpierw od iloci

zgromadzonych w skarbie funduszów: 47-miu milionów w ra-

zie wojny, 39,150.000 na stopie pokojowej, prócz suby cy-

wilnej, dugu publicznego, rachunków z królem i wydatków

jednorazowych na zakupienie broni, amunicyi, koni, rónych

rekwizytów i t. d.

Otó Nr. 211 przekonywa nas, e nawet w drugiem

dwuleciu fundusz taki nie by uyty na wszelkie wydatki

wojskowe, a gdybymy wzili sam od na uwag, to w okre-

sie rocznym pomidzy 1 marca 1791 i 1792 r. (Tabl. 199

pozycya 15 i tabl. 206 pozycye 2 i 3) otrzymalibymy za-

ledwo 32,5
miliona. W nastpnym kwartale toczya si ju

wojna; skarb Obojga Narodów wyda wtedy na mocy prawa

p. t. „Gotowo do obrony pospolitej" 4,434.213 zp., ale
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i z tym dodatkiem docignoby si zaledwo do 37-miu mil.,

a wic o 10 milionów mniej od etatu wojennego. Trzeci za-

cig w r. 1789 dozna kilkumiesicznego spónienia skutkiem

braku funduszów w skarbie; sejm zniy sam liczb wojska

do 65 tysicy i gdy nareszcie zacza si wojna, armii stu-

tysicznej nie byo; tylko na papierze pozostaa powtórna

o niej konstytucya czyli etat na 98.515 gów z dnia 22 maja

1792 r., nie zamieniona w czyn, nie wykonana, czyli raczej

nie zupenie wykonana dla braku czasu wród klsk nie-

szczsnej kampanii. Podwojenie ofiary, podymne i pogówne
ydowskie, uchwalone d. 26 maja, dostarczyoby ju dosta-

tecznych funduszów na potrzeby etatu wojennego, ale ów
pobór generalny ju wpyn w caoci nie móg, bo skut-

kiem nieudatnych dziaa wojenn} rch obszerne i bogate wo-

jewództwa poudniowe ruskie, oraz Litwa caa zbyt rycho

oddane zosta}' wojskom rosyjskim, a d. 23 lipca Stanisaw

August wojn zakoczy akcesem do konfederacyi tryumfu-

jcej, nie zuytkowawszy ofiar, ! które prócz broni, sreber,

kosztownoci i efektów, dosigy w samej gotowinie w r.

1792:

Nr. 212.

najmniej 810.674 zp. *).

Gdybymy wyrokowa mieli tylko podug zbioru kon-

stytucyj i sprawozda z posiedze izby, musielibymy udzieli

pokwitowanie sejmowi czteroletniemu, istniej bowiem pra-

womocne uchway jego tak wojskowo-organizacyjne, jak fi-

nansowe na skompletowanie stu tysicy, zapowiedzianych w r.

1788. Ze stanowiska formalnego czonkowie sejmu susznie

mogliby twierdzi, e jako prawodawcy ukoczyli dzieo swoje,

e odpowiedzialno za dalsze wypadki spada na wadz wy-

konawcz. Taki argument musiab}' nawet mie swoj wag,

*) Patrz dodatek A.
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bo w istocie: czyliby uzbrojenia i przebieg wojny nie po-

szy inaczej, gdyby w r. 1792 naczeln wadz nad wojskiem

sprawowa nie Stanisaw August, ale np. Kociuszko? Wszake
nikt z historyków, nikt z polityków, a wogóle nikt ze spó-

czesnych i z potomnych nie usprawiedliwia w ten sposób re-

formatorów sejmowych. Zwracamy uwag zawsze na dwa

tylko momenta: 1) sejm uchwa z d. 20-go padziernika 1788

r. zacign zobowizanie wobec narodu i Europy, e utwo-

rzy armi stutysiczn; 2) nie utworzy jej a do dnia osta-

tniej limity 31 maja 1792 roku. Wiemy nadto, e nie by cia-

em wycznie prawodawczem, e piastowa wadz najwy-

sz, e król nie krpowa jego czynnoci przynajmniej jawnym

oporem, e od sejmu zaleao stanowienie wadzy wykonaw-

czej i kierowanie takow: wic na niego te spada caa od-

powiedzialno za niedokonanie dziea. Jakkolwiek rozumowa
bdziemy, zawsze pozostanie fakt goy, e sejm zobowizania

swego nie wykona w czynie.

Mona chyba postawi pytanie dla wykrycia strony mo-

ralnej fatalnego faktu: czy wykona nie chcia, czy nie móg,

czy nie umia?

Wyoony w paragrafie 74 przebieg rozpraw sejmo-

wych wiadczy, i egoistyczne naogi szlacheckie byy zwal-

czane usilnie i z powodzeniem coraz atwiejszem od czasu

uchwalenia podatków ziemskich, a szczególnie po przybyciu

drugiego kompletu posów. Najtrudniejsza sprawa starostw

zostaa rozstrzygnit wedle ycze stronnictwa reformy. Ze

strony spoeczestwa sejm nie napotyka najmniejszego oporu

przeciwko swym uchwaom finansowym i wojskowym, owszem,

jak si przekonamy póniej, odbiera niejednokrotnie podniet

przez ofiary dobrowolne pienine, przez liczne objawy na-

stroju wojowniczego, przez nawoywanie literatury ulotnej.

Widzielimy, e po kilka razy sejm doznawa .przykrego za-

wodu, gdy uchwalone przeze rodki okazyway si w pra-

ktyce wykonawczej niedostatecznemi, ale czy si tern zraa?
Bynajmniej. Ukada w takim razie nowe projekta i rozpo-

czyna nowe obrady. Okazuje si ztd wadliwo rachuby,
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niedostateczno informacyj statystycznych, ale nie brak szcze-

rej chci.

eby mono wymierzy, odrónijmy mono mate-

ryaln od intelektualnej.

Co do pierwszej nie wtpimy, e zasobów Polski owo-

czesnej starczyo na duo wiksze ofiary. Zestawiajc Nr. 198

i Tab. 145 z Nr. 133-m przekonamy si, e skarby Rzeczypospo-

litej i królewski zabieray niespena pit cz, czyli 20%
czystego dochodu narodowego, gdy w Austryi wedug Sta-

szica podatki zajmoway 24%j a we Francyi, podug bada
T a i n e'a 53% *)• Rzd pruski, po ostatnim rozbiorze pobie-

ra ofiar w stosunku 24% zamiast 10-go grosza, podwoi po-

glówne ydowskie i podymne miejskie, zmonopolizowa han-

del soli, zreformowa co, akcyz i opaty stemplowe w celu

osignienia wyszych dochodów **). Mamy jeszcze i trzeci do-

wód na poparcie niniejszego twierdzenia: porównanie bude-

tów sejmu czteroletniego z finansami Królestwa Polskiego (kon-

gresowego) z najwczeniejszej moliwie daty, mianowicie

z r. 1823. By to rok wcale niepomylny. Namiestnik X
Zajczek w „raporcie zoonym Najjaniejszemu Cesarzowi

i Królowi Aleksandrowi I" uskara si na smutny stan rol-

nictwa", na „bezcenno podów obok wysokiej stopy kontyn-

gensu liwerunkowego", na „drogo nieodzownych potrzeb

ycia". Przemys zaczyna dopiero kiekowa po klskach wo-

jennych i politycznych, które zniszczyy ca niemal prac

z epoki Stanisawa Augusta. Towarzystwo Kredytowe jeszcze

nie istnieje, ani Bank Polski. Stosunki ekonomiczne niewiele

*) Uwagi nad yciem J. Zamojskiego wyd. Turowskiego str. 111,

Taine: Les Origines de la France Contemporaine. L'Ancien Regime I, 543.

Modecki: O polepszeniu teraniejszego stanu wocian polskich. Warsza-

wa 1815, str. 49 podaje, e w departamencie kaliskim ofiara wynosia po-

dug lustracyi 1789 roku zp. 477.606 gr. 12, za w roku 1815 przy 24",

stopie zp. 963.125 g. 2.

**) Rossman: Rys historyczny budetu ^w Polsce; Ekonomista

1868 zeszyt XI i XII, str. 219.
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si zmieniy; ceny yta w Warszawie: najwysza 18, naj-

nisza 16, zatem rednia 17 zp., gdy w dziewicioleciu

1786— 1793, jak wiemy z tablicy 72. wynosia 12 s
/15 zp.

(w epoce sejmu czteroletniego bya nawet wysz). Porówna-

nie wic nie jest niemoliwem. Warszawa ma 118.284 ludnoci,

a w caym kraju spis wykaza 3,704.306 gów. Ludno ta

stanowi znacznie mniej ni poow ludnoci, jakmy wyna-

leli na rok 1791 (Nr. 47). Rozlego 2.312 mil kwadr, sta-

nowi prawie czwart cz Polski z czasów sejmu czterolet-

niego. I otó w tern maem Królestwie kongresowem w r.

1823 do kas skarbowych wpyno 69,136.977 zp. gr. 2,

które co do wartoci swojej (podug rónicy w cenach yta)

odpowiadaj 50,971.575 zp., z epoki sejmu czteroletniego *).

Biorc miar z tej cyfry, monaby da od Polski przeszo

dwa razy ludniejszej i blizko czterykro rozleglejszej przy-

najmniej 100 milionów rocznego przychodu w skarbie, a z ta-

kiej sumy juby si moga utrzyma armia 200.000-na, obok

suby cywilnej, gdy cesarza austryackiego, jeli mamy wie-

rzy Staszicowi, nie wicej kosztowao utrzymanie 250.000

wojska.

Inaczej wszake przedstawi si nam ta sama sprawa,

skoro na ni spojrzymy ze stanowiska polityki wewntrznej;

skoro spytamy o mono intelektualn lub, jeli si tak wy-

razi mona, psychiczn. Porównajmy dochody skarbu Rze-

czypospolitej Koronnego z lat 1748, 1766, 1788 i 1791 (str.

111, Nry 156, 172. 190), a przekonamy si, e w królestwie

cakowitem przedrozbiorowem dochody te wynosiy za Augu-

sta III 5.850.000, skutkiem reformy Czartoryskich zwikszyy

*) Dane pochodz ze wspomnianego w tekcie raportu xicia Za-

jczka, obejmujcego stan kraju w latach 1820, 1821, 18'.' 2 i 1S23, str.

31, 51, 36, 30, oraz ze sprawozdania urzdowego p. t. „Obraz piciolet-

nich przychodów i wydatków kas skarbowych od roku 1824 do r. 1828"

(bez daty i miejsca druku, in folio), tablica przedostatnia p. t. Obraz przy-

chodów i wydatków kas Skarb, w roku 1S23, rubryka II, suba bieca,
w roku 1823 „wpyno".

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 20
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sic w roku 17hó do 10 milionów, a w królestwie uszczuplo-

nem o cz trzeci doszy w okresie Ilgim do 16 milionów,

w roku 1791 do 37 i pó, które naleaoby powikszy o '

•,,

czyli do 50 mil., eby porównywa z dochodami przedrozbio-

rowemi. Nie wtpimy, e budet z roku 1748 nie zwikszy

si a do mierci Augusta III: a zatem w cigu jednego pa-

nowania, w cigu wierci wieku skarb Rzpltej zbogaci si

prawie dziewikrotnie i doszed do takich sum, jakich nie

widzia podobno aden podskarbi moe nawet za najwietniej-

szych czasów dawnej Polski. Któ omieli si przeczy, e
wysilenie byo wielkie, e akta prawodawcze sejmu czterolet-

niego znakomicie natyy si podatkow narodu?

Mona byo naty jeszcze wicej; zasoby materyalne

kraju pozwalay na podwojenie jeszcze raz caej sumy bud-

etowej, jak przekonywaj nas obecnie szeregi danych staty-

stycznych i historycznych. Tak, ale kto o tern wiedzia, kto-

by temu uwierzy wówczas? Oywienie produkcyi i handlu

byo zjawiskiem zbyt wieem, przez spóczesnych niedostrze-

ganem i niezrozumianem; wspomnienia strasznej ndzy, spo-

wodowanej katastrof pierwszego rozbioru, byy jesze ywe:
publicyci w broszurach i czasopismach biadali na brak „cyr-

kulujcych pienidzy"; Fryderyk Moszjmski, wielka powaga

w sprawach rachunkowych, w zestawieniach porównawczych

wykazywa ubóstwo Polski; wykonanie prawa o podatku

ofiary sprowadzio gorzki zawód w przypuszczalnych oblicze-

niach: jake tu mówi i myle o 100 milionach podatku?

A zreszt i ludzie i narody dochodz do wielkich dzie, do

znacznych wysile. lub ofiar nie raptownie, lecz stopniowo

nabywajc wprawy. Zmiana systematu podatkowego spro-

wadza zawsze pewne zaburzenia tak w interesach prywat-

nych, jak i w caem gospodarstwie spolecznem. Rachowa
si z tern musz nawet rzdy samowadne, a có dopiero

sejm wolnego narodu, który przey kilka wieków bez adnych
prawie staych podatków! W podobnem do Polski pooeniu

znajdowaa sie Ameryka podczas wojny z Angli o niepodle-

go: i oto Waszyngton w licie z dnia 15 stycznia 1781 r.,
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dajc pomocy wojskowej i pieninej od Francja, wyraa
obaw, „aby naród kupiecki, wolny, nieprzyzwyczajony do

wielkich ciarów, zmczony nowemi a nieznonemi kontry-

bucyami, nie uchyli si od powice, odpowiadajcych wa-

noci chwili", to jest: aby broni nie zoy *). 'Prawda, rzd
pruski potrafi wybiera mocno zwikszone podatki, ale nie

zapominajmy, e dziaa we wrogich dla ludnoci polskiej za-

miarach i e w cigu lat dziesitka doprowadzi ca niemal

klas dziedziców ziemskich do katastrof}^ wywaszczenia, od któ

rej wyratoway j tylko wkraczajce do Warszawy, jak Deus

ex machina, wojska francuskie. I w roku 1823 obraz ogólny

przychodów i wydatków kas skarbowych nie daje dobrego

wiadectwa o zasobach finansowych kraju, bo chocia wpy-
no w cigu roku, jak podano wyej, 69,136.977 zp., ale

„istotna do poboru naleno" wynosia 153,053,535 zp.,

a w tej sumie mieciy si niepobrane dochody z lat poprze-

dnich, mianowicie z epoki Xist\va Warszawskiego 43, 75

i z epoki Królestwa 35,
:i
, milionów, cznie 79,153,586 zp.

i w dziale wydatków na ten rok wyznaczonych ujawni si

blizko 11-milionowy deficyt (pozostao w kasach 12, 5 milio-

na, liczc w to gotowizn i dowody, pozostao za do wy-

paty 23,
:
, mil.) **). Jest to stan wcale niepomylny, nawet

bardzo grony, a wynik w nastpstwie wrogiej narodowi po-

lityki rzdu pruskiego i niezmiernie kosztownej opieki Napo-

leona I. WT
iadomo, e do koca roku 1820 trwao morato-

rium, e obywatele krajowi byli przywaleni brzemieniem nie-

podobnych do spacenia dugów, e z przepaci bankructwa

kraj zosta uratowany dopiero po kilkunastu latach pokoju

*) Laboulaye: Historya Stanów Zjednoczonych ( Uómaczenie pol-

skie, wyd. Gllicksberga, Warszawa) II, 264.

**) Projekt wzgldem Towarzystwa Kredytowego, przesany Na-

miestnikowi dnia 12 24 czerwca 18'23 roku z woli X. cesarza i króla str. 2.

Obraz czteroletnich Przychodów i Wydatków kas skarbowych od roku

1820 do roku 1823.
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przez zaoone w roku 1826 Towarzystwo Kredytowe Ziem-

skie i 1828 Bank Polski.

Czyli sejm czteroletni móg szafowa zasobami kraju

w ten sposób, jak Prusacy, albo Napoleon? Czy w reformach

swoich, zmierzajc do dwignienia zamonoci i mocy naro-

dowej, móg zabaczy o powtarzanych a do przesady w li-

teraturze ekonomicznej przestrogach co do „odbierki" rolni-

czej, intraty czystej, produkcyi z ziemi; czy móg siga po

ostatnie grosze z dochodów ziemianina i wtrca go w dugi,

w bankructwo? Byoby to bdem, grzechem, szalestwem

w okresie prac ustawodawczych, przy tworzeniu konstytucyi,

obliczonej na dugie lata, na stulecia. Narody i rzdy chwy-

taj si rodków ostatecznych, stawiaj wszystko na kart

w chwilach rozpaczliwej walki o swe istnienie, jak to czynili:

Fryderyk II podczas wojny siedmioletniej i Konwencya fran-

cuska podczas wojny z Europ, ale sejm czteroletni zawiesi

swe czynnoci dnia 31 maja 1792 roku, a wojna zbyt prd-

ko i nieszczliwie zakoczjla si bez jego udziau. Wszyscy

znakomitsi jego czonkowie ukazuj si znów na widowni do-

piero pod sztandarem Kociuszki, a wtedy ju nie wahaj si

da od narodu wszelkich wysile i ofiar. Dopóki jednak

nie zajrzao w oczy narodowi bezporednie a nage niebez-

pieczestwo utraty bytu, nie widzimy monoci psychologicz-

nej do zdwajania wieo zdwojonego ju ogóu podatków, lub

do operowania na stopie podatkowej nawet w mniejszych roz-

miarach, np. w stosunku 1 i pó razy.

Pozostaje nam do rozwaenia jeszcze wzgld umiejtno-

ci dysponowania bogactwem narodowem. Czy z tych sa-

mych, jakie sejm uchwali, podatków, nie mona byo obfit-

szych wycign wpywów? W braku gotowych funduszów,

czy umiano posugiwa si kredytem?

Na pierwsze z tych p}'ta cakowitej odpowiedzi da
nie moemy, bo wydajno podatku w znacznej mierze zale-

n jest od gorliwoci wadz wykonawczych, to jest Komis3 r

j

Skarbowych, o których niej mówi bdziemy; tu za rozwa-
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a moemy tylko instrukcy prawodawcz, Komisyom prze-

pisan.

Instrukcye podatkowe w wielu razach okazay si nieu-

datnemi. Widzielimy, e niedokadno okrele w prawie

o podatku ofiary spowodowaa potrzeb nowej czynnoci —
koekwacyjnej. Podatek skórowy w pierwotnej formie — odda-

wania skór w naturze — by pomylany wadliwie. Rzenicy

znieli setkami do szopy skarbowej w Warszawie skóry wie-

o zdjte, które gni zaczy pierwiej, nim oficyalici skarbowi

zdoali je sprzeda. Powstay powszechne narzekania, które

czytamy w drukach spólczesnych, w aktach Komisyj Cywil-

no-Wojskowych i w raportach urzdowych, odbieranych w za-

rzdzie skarbowym. Komisya Skarbowa Koronna wystpia

nareszcie z not do marszaków sejmowych, dajc zamiany

tego podatku na podatek od rzezi byda *). A i po tej refor-

*) Nota znajduje si w Pr. Ek. A/28, str. 373—8, data 15/3 1791

roku. Podajemy z niej wyjtek:... , Rzemie czyli skóra do pierwszych po-

trzeb gospodarskich jest uywan: w miar drogoci tego towaru, ucia
si Rolnictwo, a Podatek, który uszkadza gospodarza w reprodukcyi, ciy
powtórnie, w konsumpcyi cignie za sob ucisk, pod którym rolnik i rze-

mielnik dowiadczy ndzy musz. Podatek z intraty choby najwikszy

ciy obywatela, zwróci si jednak cho w czci przez Cyrkulacy do nie-

go, lecz podatek, który dotyka cho w najmniejszej czci odradzajcych

si bogactw, daje miejsce zuboeniu kraju. Akcyza z rzezi ma swoje

nieprzyzwoitoci; rzut oka na obraz takowych dochodów, wydatków, konfi-

skat i stanów fabryk w Prusiech, ustawnie zasilonych, daje w tej mierze

owiecenie, lecz w takim ukadzie przynajmniej konsumujcy po groszu do-

daje na funcie misa: tu z góry od wieprza karmnego fi. 3 pacc, a od

wou skór oddajc, pierwej cz znaczna wartoci kapitau ginie waci-

cielowi; nim si bydo zkonsumuje, ju skarb poprzedniczo odbiera swój

udzia, odbiera za z wartoci szacunku bogactw, nie z dochodu od niego.

Paci obywatel chtnie podatek do skarbu, lecz w podatku skórowym paci

dwie czci .do skadu dochodów publicznych, a trzeci cz przeznacza

oficyalistom skarbowym, których Komisya Skarbowa utrzyma musi. Od

czasu kiedy pienidz zacz by rodkiem zamian}' produktów, aden na-

ród nie mia takowego podatku: musiaa wic Komisya wykonywa prawo

z t ostronoci, z tern wasnemu dzieu niedowierzaniem, którego pierw-

szy raz przychodzca materya pod decyzy wymaga. Postanowia Korni-
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mie podatek czyni zaledwo L'., mil. rocznie, tymczasem Je-

zierski, kasztelan ukowski, oblicza! go po kilkakro na 9 mil.

sya najprzód cen stosownie do wagi, lecz kiedy co godzina skóry wysy-

chajc odmieniay si w swojej dla skarbu opacie, kiedy w tym ukadzie

oficyalista by losu kupujcego panem, kiedy nakoniec wag wszdzie nie

byo, upado pierwsze urzdzenie: skóry wic, ogóem biorc, kazano po

trzy przedawa. Taksa wzita równa, wyjwszy wiksze miasta, gdzie

drobniejsze w wikszej czci byda bij, i województwa ruskie, gdzie ta-

sze bydo daleko jest i cena skóry mniejsza; lecz w samem wykonaniu

znalazy si trudnoci; te uatwiane drugie rodziy w urzdzeniu pilnoci

tego dochodu. Oto miasta otwarte tyle maj dróg do wchodu, ile prawie

do nich jest wchodzcych. Wyczenie skór od cakowitego skór oddawa-

nia, zwolnienie acz sprawiedliwe opaty od byda upadego stay si pozo-

rem do ogromnego skarbu uszkodzenia. Oficyalistów namnoona liczba sta-

waa si dochodom publicznym w wydatkach ciarem; uya wic Korni -

sya Skarbu Koronnego, aby prócz wikszych niektórych miast, na inne po-

sesorom, magistratom lub kahaom kontrakty byy wydawane z oznacze-

niem procentu, a tak podatek, przez zwierzchno dworsk lub miejsk

utrzymywany, agodzi jego przykro i tern samem mniejsza oficyalistów

liczba stawaa si potrzebn. Ci kontrahenci nie odpowiedzieli w wi-

kszej czci oczekiwaniu Komisyi, szukali oprócz procentu w podroeniu

skór zysku, a korzy ta, któr odnosi fabrykant i rzemielnik, a w ta-

szej robocie potrzebujcy ich pracy, przenosia si zupenie do dzierawcy

Owiadczona na kontrahentów takich ostro czci zwrócia nazad skar-

bowi kontrakty, czci do innego zwrócia podejcia. - Zakadali sami gar-

barnie i surowe, nie dzielc na masy, fabrykantom i rzemielnikom skóry

z znacznym zarobkiem wybrane przedawali. Nie omieszkaa Komisya ta-

kowego gromi postpowania, lecz im wicej troskliwo Komisyi zgbiaa
nieprzyzwoito czynów kontrahentów, tem wicej przekonaa si, e tylko

za tarcz wolnoci kwitn mog fabryki, e ustawy zachca do fabryk do-

broczynnoci prawa winny. Tak przed prawem zapadem fabryki wszystkie

miay do skór za granic, e przemys i ch zysku wywozi; dzi tego

towaru niema zagraniczny handel, a Komisya otoczon zostaje fabrykanta-

mi, co warsztaty rzuca musz dla wystawienia swoich na ucisk narzeka:

wyznaje Komisya, e te wszystkie urzdzenia s niedogodne, lecz zupenie

je dobremi stanowi jest rzecz niepodobn. Poudniowe Rzeczypospolitej

prowincye miay znaczny handel sahanów: ten upadnie w miar konkuren-

cyi z Wooszczyzn przez sarr. rónic w cenie tej skór}', któr Polak

skarbowi, a Wooszyn swemu zyskowi przeznacza. Handel misa na mo-

rza Batyckie i Czarne ustanie, gdy za granic z naszego nawet byda obcy

przemys dla siebie poytek znajdzie, co ju Komisya dowiadczya, gdy
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Kublicki donosi sejmowi, e Paschalis ofiaruje 12 milion., do

Maachowskiego marszaka zgasza si jaki cudzoziemiec

z propozycy 18 milionów. Tych propozycyj nie przyjmo-

wano, ju to przez wstrt do „monopolów", ju „ochraniajc

ucisku ludzi", jak Maachowski, który owemu cudzoziemcowi

nawet „ustpi kaza z domu swojego" *). Dochód tabaczny

powinien by dostarczy Skarbowi przynajmniej 20 milionów

wedug oblicze Strojnowskiego. opartych na dziele Neckera

i skali takiego dochodu, wyciganego z Galicyi (w kwocie

12 mil. rocznie). Poniewa tabaka i tyto nie stanowi przed-

miotów pierwszej potrzeby, przeto mogyby znosi akcyz

wysok; tymczasem rachunki skarbowe wykazuj zaledwo 1, 4 ,

a najwyej 1,7 mil. „proweniencyi tabacznej", przy czem na-

bycie fabryk i kapita obrotowy pochaniay cay milion, który

wydzielano zwykle z superaty Xru II, lub z remanentu. Na-

reszcie dowiadujemy si przypadkowo, e w niektórych mia-

stach brako papieru stemplowanego, co z pewnoci na zwi-

kszenie dochodu z tego róda niekorzystnie wpywao **).

Brak stempla musi by zaliczony na win Komisyj Skar-

bowych, win niedbalstwa lub niedostatecznej biegoci w wy-

konaniu prawa; ale wr innych razach przyczyna maej wy-

dajnoci podatków niestatych ley w samem prawodawstwie,

a nawet w usposobieniach umysowych caego spoeczestwa.

Akcyzy, ca, stemple — jednem sowem wszelkie opaty po-

bierane nie z ziemi, wszelkie podatki porednie, które dzi s

nie moga wyczy z tego prawa tych, co dla flot}' szwedzkiej kontrakty

o miso solone zawarli. Smutn nakoniec b}ro rzecz Komisyi odbiera

wiadomo, e lud w poudniowych Rzeczypospolitej prowincyach, przy-

zwyczajony tustoci zaprawia jado swoje, dla podroenia soniny i sa-

da sprowadza tran rybi z morza Czarnego i poyka czstokro mier.

Te s przyczyny, które zwracaj Komisy do przeoenia potrzeby odmiany

tego podatku."

*) Dz. Cz. S. G. W. sesye 297 (nie 295 1 z dnia 3,8 1790, sesye

4U4 i 405 z dnia 22 i 23/3 1791.

**) Dz. Cz. S. G. W. sesya 183 z dnia 3 11 1789; Gaz. Nar.

y Obca z dnia 28,1 1792 gos Kotaja.
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gównym filarem wszystkich budetów, budziy nieufno
i niech w umysach, napojonych kracowym fizyokratyzmem

(§ 73). Stosowano te do tych podatków stop jak najni-

sz, nie umiano zawarowa dokadnoci poboru, nie amano
sobie gowy nad opisaniem procederów przemysowych lub

handlowych celem cisego zaaplikowania opaty. Tym spo-

sobem po mozolnych obradach w izbie, po uchwaleniu wszel-

kich moliwych, jakie na myl przychodziy, podatków, bahe

osigano rezultaty.

Gdy wic nie umiano dostarczy skarbom Rzpltej do-

statecznych dochodów, pozostawa ju jedyny i ostatni ro-

dek do zaspokojenia potrzeb naglcych — poyczka.

Ju d. 2 stycznia 1789, zapewne skutkiem poufnych

zlece sejmu, Komisya Skarbowa Koronna rozpisaa listy do

superintendentów z poleceniem, aby wyrozumieli: czy obywa-

tele krajowi nie poycz 2 do 3-ch milionów zp. na lat 2

do 3-ch na procent midzy 5% i 6%; zalecaa szczególnie

poczyni starania na kontraktach w Dubnie. Odpowiedzi na-

deszy ju po wyznaczonym dla nich, nieco za krótkim, bo

8-dniowym terminie, mianowicie d. 15, 17 i 18 stycznia z pro-

wincyi Wielkopolskiej, Ukraiskiej i Ruskiej, a brzmiay nie-

pomylnie — superintendenci donosili o niemonoci dostania

sum na skarb. Przesano im nowy okólnik w d. 24 stycz-

nia; zapytywano te Maachowskiego, marszaka sejmowego,

o udzielenie wiadomoci co do czynionych przez niego sta-

ra i o wysokoci ofiar dobrowolnych na bro, dla 30.000

wojska skadanych; podano obwieszczenie do gazet o da-
nej poyczce (d. 21 stycznia)*): wszystko to pozostao pra-

wie bez skutku, bo dopiero d. 26 kwietnia poczciwy Maa-

chowski, marszaek, pozacigawszy poyczki na swój wasny

majtek od swoich znajomych i dooywszy, ile móg, od sie-

bie, uformowa sumk 360.000 zp. i t wniós do skarbu na

wysoki procent, bo a 7 od sta; potem d. 31 lipca przyda

) Pr. Ek. A 26, str. 1, 2, 61, 54, 55.
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jeszcze 216.000. W cigu nastpnych kilku miesicy na po-

dobn odwag zdobyli si: inst3'gator Komisyi Skarbowej Ko-

ronnej Krajewski (72.000), de Fryz, konsyliarz JK. M-ci

(154.000), jaka Ossoliska (13.000) i Ur. Mcichowski —
wszyscy razem 835.000 (prócz awansów Prota Potockiego

i Teppera z ziciami) *). I ta skromna sumka musi by uwa-

an raczej jako wyraz ofiarnoci wierzycieli, ni zaufania do

Skarbu, w latach bowiem 1790 i 1791 wszystkie te kapitay

spacono, a nikt z wierzycieli nie wprasza si, aby na czas

dalszy suma jego w skarbie pozostaa **).

W Kwietniu 1790 r. na rachunek te Maachowskiego

przesano do Berlina 180.000 zp. za bro, której bez goto-

wizny wyda nie chciano ***). By to awans chwilowy.

Po ostatniej limicie sejmu w czasie toczcej si ju woj-

ny 1792 r. w Czerwcu (d. 26-go) Ostrowski, podskarbi na-

dworny koronny, poyczy skarbowi 216.000 zp. na 7%,
a Maachowski od 16 czerwca do 2 lipca wniós trzy sumy,

ogóem wynoszce 438.000 zp, instygator Krajewski obie-

cywa co, ale nie uici si z obietnicy. Po nieszczsnem

zakoczeniu kampanii i wkroczeniu wojsk pruskich, przed

wyjazdem z kraju, d. 25 lipca Maachowski zada zwrotu

wszystkich trzech sum, „bdc przyciniony od tych, którzy

mu je powierzyli" . Skarb spaci niezwocznie tak jego na-

leno, jako te Ostrowskiego, bez adnego procentu. Ob-

*) Tabela tych dugów w Dyaryuszu urzdowym 1790 t. I, cz.

2, str. 339; co do poyczki Maachowskiego mówi o niej Morski w swo-

jem sprawozdaniu. Ibid. str. 329. W rok póniej sam Maachowski, wspo-

minajc o tym wypadku, mówi, e pierwsza suma 20.000 czerw. zt. po-

chodzia od jednego tylko obywatela, ale sowa mog by niedokadnie

przytoczone, bo si znajduj nie w Dyaryuszu urzdowym, lecz w D z.

Cz. S. G. W. sesya z dnia 3 5 1790.

**) Pr. Ek. A/28, str. 761 pod dniem 16 1791.

***) Dz. Cz. S. G. W. sesya 298 z dnia 164 1790.
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wieszczenie do publicznoci, wydane pod d. 24 czerwca, po-

zostao bezowocnem '
.

Trudno jest zrozumie przyczyn takich niepowodze

w zacignieniu poyczki wewntrznej, krajowej. Mamy wi-

dzie w nich dowód braku kapitaów, czy nieufno do Skar-

bu Koronnego? Albo by nierzetelnym, czy zaduonym?
Na licie wierzycieli z epoki sejmu czteroletniego nie

znajdujemy ani Czartoryskich, Potockich, Radziwiów etc,

ani mieszczan bogatych, prócz kilku bankierów z profesyi; nie

moemy ted}' szuka wyjanienia faktu w ubóstwie kapitalistów.

Co do dugów skarbowych, niejednokrotnie mówiono w izbie

poselskiej, e Polska od nich jest woln, e pod tym wzgl-

dem w pomylniejszych, ni inne pastwa, znajduje si wa-

runkach. W istocie do r. 1788 umorzono 7-milionowy dug
królewski; w r. 1790 ogólna suma dugów, razem z kwestyo-

nowanemi przez Komisy, wynosia 3,954.239 zip., gdy re-

manent w gotowinie pozostay wynosi wówczas 9,688.956

zp.; z kocem za sejmu czteroletniego, jak si zdaje, wszy-

stkie dugi krajowe splaconemi zosta}'. Wreszcie o skrupu-

latnej rzetelnoci wiadczy moe taki fakt, e do owego wy-

kazu ogólnego wcignite byy 68.800 zp., nalene miastu

Toruniowi za dostawione zboe Janowi Kazimierzowi w cza-

sie wojny ze Szwecy (a wic okoo 1658 r.), tudzie 173.000

zip. sukcesorom Daniowiczów za sumy. Wadysawowi IV

poyczone a z mocy prawa 1647 r. do województw asygno-

wane. Jedyne wyjanienie, jakie nam si przytrafio, pocho-

dzi od marszaka Maachowskiego, który podczas rozpraw

o królewszczyznach radzi zaatwi spraw „starostw su-

mowych, bo kredyt cierpi"; przytacza za przykad pewnego

obywatela, który swoich 20.000 czerw. z. nie chcia wypo-

yczy skarbowi, ale chtnie odda jemu, Maachowskiemu,

*) Pr. Ek. A 30, str. 1633, 1704, 1725, 1810, 1827, 1981, 1646;

.Tabela tame w A 32, pod dniem 14 stycznia umieszczona, zaznacza, e
obie sumy zwrócone byy bez prowizji moe z powodu krótkoci terminu,

gdy o sumie Ostrowskiego wiemy wyranie, e oddan bya na 7 proc.
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widzc zawieszone niektóre legalne sumy i obawiajc si po-

dobnego przypadku*). Wic na ziemian- kapitalistów rzuciy

popoch projekta sprzeday starostw i gwatowne rozprawy,

jakie si ponawia}' na sejmie czteroletnim. Dawniej poy-

czano królowi lub skarbom Rzpltej na zastaw dóbr zwykle

bardzo zyskowny: ten system ju by zaniechany stanowczo,

a nadto mówiono wci o wyprzedaniu wszystkich królew-

szczyzn. które w pojciu szlachcica stanowiy widomy fun-

dusz, zabezpieczajcy wypatno skarbu. Bez takiej h3*poteki

rzeczowej szlachcic nie ufa skarbowi; zarczenie za rzdu,

wiara w zasoby caego narodu, sn mu nie wystarczaa.

Jakkolwiek trafnem lub nietrafnem moe by wyjanie-

nie obecne, pozostaje zawsze niewtpliwym fakt, e poycz-

ka wewntrzna bya dla sejmu czteroletniego niemoliw; pra-

wd powiedzia Poniski, „i nie jest w takim kredycie

Rzplta, aby moga u obywatelów znale poyczenie pieni-

dzy". Tymczasem rozprawy sejmowe wykazay potrzeb

wikszej — bo 10-milionowej poyczki. Wtedy Komisya Skar-

bowa Koronna udaa si do bankierów o porednictwo w za-

cignieniu poyczki zagranicznej. Wydelegowani od niej ko-

misarze Lanckoroski i Kamieniecki zagaili ukady z Blan-

kiem, ale ten ofiarowa do spóki z Kabrytem tylko 1 milion

zip. na czas krótki i na procent nader wysoki: 10 do 12° :

Maachowski za Antoni, wojewoda mazowiecki, i Kossowski

podskarbi nadwrorny koronny, lepszego doznali powodzenia:

„po dugich konferencyach" z Tepperem zdoali oni uoy
„konwency", podpisan przez tego ostatniego w d. 28 i ak-

ceptowan na posiedzeniu Komisyi Skarbowej d. 31 stycznia

1789 r. Expens w iloci 6 do 7% rnia by z góry opaco-

nym, t. j. e za 100 czerw. z. miao wpyn do Skarbu

tylko 94 lub 93; procent za, obecnie jeszcze nie oznaczony,

mia by rachowany od 100. Zastrzega sobie Tepper, e
oplata procentów, tudzie spata kapitau za granic dokony-

*) Dz. Cz. S. G. W. sesya 257 z dnia 3.5 1790.
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wan bdzie wycznie za jego porednictwem, co mu przy-

nosi miao po 2% agio za przewekslowanie. Nadto zobo-

wizywaa si Komisya dawa mu preferency na sprawunki

dla wojska, na dostaw strzelb}', paaszów, lederwerków, gu-

zików etc. Ze swojej strony Tepper ofiarowa tytuem awan-

su 100.000 czerw. z. (1.800.000 zp.) dwiema ratami na 7%.
Warunki tedy byy do uciliwe; jednake Tepper nazywa
sw usug „bezinteresown" i doprasza si tytuem nagro-

dy, aby sejm pozwoli nabywa dobra ziemskie jego ziciom,

Arndtowi i Szulcowi *).

Umowa ta, przesana marszakom, przysza pod obrady

sejmu w d. 4 lutego 1789 r. i, pomimo poparcia ze strony

Poniskiego, a nawet zapewnienia ze strony Kossowskiego,

e Tepper zrzek si 2% agio oddzielnym rewersem — do-

znaa nieprzychylnego przyjcia. Nie pomoga nawet zoo-
na póniej przez Stanisawa Potockiego deklaracya Teppera,

e dostarczy o milionów na zawoanie, na reszt za, gdyby

do maja nie wyszuka za granic pienidzy, wyda „skrypta,

które równy walor maj, co pienidze". Sejm konwencyi

nie zatwierdzi i poleci ukada si z kilkoma bankierami

(czego wanie Tepper sobie nie yczy).

Na skutek tego polecenia Komisya Skarbowa uoya
z Protem Potockim, Tepperem, Szulcem i Arndtem nowe,

duo korzystniejsze warunki: awans zwiksza si (z warun-

kiem: jeli wojny i zaburze nie bdzie) do 5,000.000 zp.

wypacalnych czterema ratami w cigu roku biecego,

a zwracanych równie czterema, ale pórocznemi ratami w ci-

gu dwóch lat nastpnych 1790 i 1791; gdyby za wyniky
wojna lub zaburzenia krajowe, obowizywa bankierów tylko

awans 100.000 czerw. z. zawsze na #%• Wykrelono wszy-

stkie inne dogodnoci i pozostawiono tylko warunek pozwo-

lenia na kupno dóbr ziemskich dla ziciów Teppera. „Chcc
unikn najmniejszego nieporozumienia wzgldem czystoci

*) Pr. Ek. A/26, str. 64—70, 89.
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zamiarów swoich", bankierowie zobowizali si do pokazania

Komisyi korespondencyj, prowadzonych w tej materyi, oraz

rachunków. Ta nowa umowa, podpisana w d. 23 lutego

przez Poniskiego i Kossowskiego za Komisy, tudzie przez

Piotra z Ferguszonów Teppera, Wilhelma Arndta, Karola

Schultza i Karola Krugela (za prota Potockiego), znalaza do-

bre przyjcie u sejmujcych stanów. Z opozycy wystpi
jeden Walewski, wojewoda sieradzki, i to wycznie przeciw-

ko warunkowi o kupowaniu dóbr ziemskich; widzia w tern

ublienie prerogatywie szlacheckiej; wola przypuci Schultza

i Arndta do stanu szlacheckiego, ni tworzy szkodliwy wy-

jtek z prawa ogólnego (!). Sejm jednak zatwierdzi konwen-

cy tego dnia jednomylnie; tylko w senacie znalaza si je-

dna negatywa, zapewne Walewskiego. Zaraz potem Komi-

sya Skarbowa wydaa stosown plenipotency bankierom w j-

zyku aciskim (plenipotentiae tabulae) do negocyowania po-

yczki zagranicznej *).

W istocie, wypadnie uzna uczynno i dobr wol
bankierów warszawskich, gdy si zway, z jakiemi trudno-

ciami spotka si musieli w negocyacyach zagranicznych.

Udali si oni do Genui, gdzie ju poprzednio Stanisaw August

zaciga poyczki na rachunek swego królewskiego skarbu.

Bankier tameczny, margr. Gentili Rossi, podejmowa si wpra-

wdzie interesu, lecz okazywa wielk nieufno: da nasam-

przód zawiadczenia urzdowego o wielkoci sum wpywaj-
cych do Skarbu Rzpltej z czopowego i podymnego, potem

specyalnej drugiej plenipotencyi na zacignienie 7.777.777 lir.

w monecie genueskiej po 5%; potem znów deklaracyi od

sejmu, e nie zniesie podymnego i czopowego, dopóki dug
spaconym nie zostanie, nadto hypoteki na dochodach Korony

i Litwy z oznaczeniem terminu odpowiedzi na 25 padzier-

nika. Komisya wystawiaa dane zapewnienia w aktach

*) Pr. Ek. A 26, str. 141 — 144 (orygina), 145, 189. Dyaryusz
sejmu 1788 (urzdowy) tom 2, cz 2, str. 23 nastp. i 152 nast., sesye

60 i 66.
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urzdowych aciskich, a do sejmu przesiaa not z d.

18 wrzenia, ale sama sn bya t nieufnoci zraona, gdy

proponowaa sprzeda dóbr po duchowiestwie w Krak* >w-

skiem i Sandomierskiem z dochodem rocznym 75.000 zip.,

reszt za radzia dopoyczy u obywateli krajowych. Ge-

nueczycy ustpili przecie z przesadnych i obraajcych dla

pastwa wymaga, i umowa zawart zostaa, jak wida z na-

desanej od marszaków sejmowych pod d. 30 wrzenia raty-

fikacyi, tudzie z wydanego od Komisyi exaktorom i super-

intendentnm polecenia, aby potrcali z dochodów pewne kwo-

ty na prowizy i zwrot kapitau w Genui zacignionego. Ale

dotychczas wpyny do Skarbu tylko awanse bankierów war-

szawskich (przed umówionemi terminami), z Genui za pie-

nidze nie przychodziy, „pomimo dopenienia wszystkich -
da". Komisya przeto w d. 5-m grudnia zawezwaa Prota

Potockiego i Teppera z ziciami, „aby dzisiejsz poczt do

Genui pisali", z wyznaczeniem terminu do 1 stycznia na od-

powied. Ta nie nadesza, wic poyczka si rozchwiaa*)

Jakie byy powody tego wielce kompromitujcego i szko-

dliwego z wielu wzgldów zawodu? Maachowski marszaek

widzia przyczyn niepowodze tak poyczki krajowej, jak

i genueskiej w niezaatwieniu starostw sumowych. Co do

krajowej zgodzilibymy si na takie tómaczenie, ale dla ban-

kierów genueskich sprawa starostw bya zupenie obojtn,

skoro otrzymali hypotek na podymnem. czopowem i wszy-

stkich dochodach skarbowych, skoro wymogli zapis „ledwie

nie na dusz polityczn caej Rzeczypospolitej", jak powiada

Nax. Nie wiedzia i w zacnem sercu swojem nie przypusz-

cza Maachowski, e kapitalistów zagranicznych od poyczki

odstrasza uwaany wówczas za przyjaciela Polski dyplomata

pruski, woch Lucchesini, który pisa w raporcie swoim z d.

21 stycznia 1789 r.: „Uprzedziem po cichu bankierów ge-

nueskich... e nie mona ufa tutejszemu rzdowi. Obecnie

*) Pr. Ek. A ; 26, str. 391, 653—6, 923—6, 962, 976, 1168, 1169

1261; A 27 str. 1"4.
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zamierzaj Pola}' uda si w tyme celu (poyczki) do dwo-

ru kasselskiego i prosili mnie o poparcie; napisaem przeto do

hr. Schlieffena odradzajc raczej, nili doradzajc przyjcie

tej propozycyi" . *) Wszake i to wyznanie ostatecznego re-

zultatu nam nie tlómaczy, gdy ukady z Genu bankierów

warszawskich zaczy si dopiero w lutym i doprowadziy

przecie do zawarcia umowy w padzierniku. Wic powód

bezporedni zerwania pozostaje nieznanym. Prawdopodobnie

Genueczycy nie mieli wiary w trwao i nieodwoalno
ustaw sejmu czteroletniego.

Tymczasem potrzeby nagliy — zwikszone wojsko mu -

siao otrzyma od swój na dzie 1 marca 1790 r. Komi-

sya Skarbowa udaje si tedy do Deputacyi Interesów Zagra-

nicznych o polecenie X-ciu Jabonowskiemu, posowi polskie-

mu przy dworze pruskim, iby „si dowiedzia, czyli w Ban-

ku Berliskim... nieodwocznie i pod jakiemi warunkami po-

yczyby mona". Ofiarowano bezpieczestwo na wszystkich

dochodach Rzpltej, szczególniej na przychodach ze starostw:

kadziono tylko warunek, eby rachowano talary podug kur-

su, nie za podug normy: 3 talary za 1 zoty holenderski.

Zanim jednak ukady móg}' doj do skutku, Stanisaw

August wystpi z ofiar klejnotów, sejm uchwali dar po-

dymnego i posano sztafet X-ciu Jabonowskiemu, aby za-

przesta wszelkich stara o poyczk w Berlinie. Tymcza-

sem popieszyli z pomoc istotnie bezinteresown bankierowie

warszawscy: na zaproszenie Komisyi Sk. Kor. wyliczyli d.

1 marca 1 mil. zp. w zocie na tygodni pi, Tepper z zi-

ciami i Blanc sam (po poowie), a za t usug nie przyjli

nawet ofiarowanego sobie procentu **).

*) Dz. Cz. S. G. W. sesya 257 z dnia 3 5 1790. W. Kalinka:

Sejm czteroletni I, 404.

**) Pr. Ek. A 27, str. 174, 223. X. Kalinka: Sejm czteroletni

tom II, str. 31 (1881 r.). Kossowski mówi w izbie, e bankierowie po-

budzeni byli do takiego kroku przykadem króla, który zrobi ofiar z klej-

notów i gorliwoci stanów (D z. C z y n. S. G. W. sesya 228 z dnia 1 3

1790 r.).
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Wszake wytrwae prace sejmu, wprowadzenie w czyn

uchwalonych reform, a moe i zbliajce si do pomylnego

skutku ukady o przymierze pruskie, jednay Polsce za granic

coraz wiksze powaanie, które odbio si zaraz i na spra-

wach pieninych. W pierwszych dniach czerwca 1790 r.

konsyliarz (zapewne JK. Mci) Glave wystpi do Komisyi

Skarbowej Kor. z propozycyami w imieniu bankierów holen-

derskich Hoguer Grand i Smethfa. Uoono pierwszy projekt

d k 2 czerwca, a d. 9 wrzenia Komisya spisaa swoje ulti-

matum, w którem zrcznie wyzyskaa chwilow sytuacy po-

lityczn Europy, mianowicie widoki pokoju pomidzy rewo-

lucyjn Francy i mocarstwami zachowawczemi. Posta-

wiwszy na oczy bankierom zasoby Polski i brak wszelkich

dugów skarbowych, Komisya nie przyja nawet caej ofia-

rowanej sumy i poprzestaa tylko na 400.000 czer. z., czyli

7.200.000 zp. Po takiej argumentacyi pooya swoje wa-

runki: e na koszta kurtau (frais courtiers) ofiaruje tylko

5°/ jednorazowo, zamiast danych 9%; e prowizyi opaca
bdzie 5°/ rocznie; e upowanienie da takim tylko domom,
które dostarcz najlepszej rkojmi powodzenia hr. Ogiskiemu,

ministrowi Rzpltej w Hadze, majcemu otrzyma stoso-

wne instrukcye. Spat dugu zastrzega sobie Komisya
w cigu lat 12- u, poczynajc od d. 24 czerwca 1794 r. (a wic
do roku 1806). Instrukcya Ogiskiemu w istocie przesian

wnet zostaa *).

*) Projekt pierwotny w Pr. E k. A/27, str. 944 — 8; w Ultimatum

czytamy: „Les temps de crise pour tous les pays rendent communement les

negociations d'argent plus avantageuses aux capitalistes et plus onereuses

pour les etats. Les alarmes pour une rupture generale n'existent plus; les

souverains ont depose leurs armes... La Pologne ne manque pas de ressour-

ces: un Etat presue sans dettes ou un citoyen sur un seul expose de be-

soin de la Caisse ne balanca point de sanctionner dans une heure 12 mil-

lions et ou le contribuable se porta volontiers a verser cette somme dans

1'espace d'un mois, peut avoir des titres a un piste credit". Ibid. str. 1277,

1561, 1562, 1623.
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Dyplomatyczna obrotno Komisyi z tego si okazuje,

e dopiero teraz poruczyla Protowi Potockiemu. Tepperowi

i jego ziciom zawiadomi ostatecznie margr. Gentili Rossi,

e jeli poyczka w Genui przed d. 1 stycznia skutku swo-

jego nie odbierze, wtedy hypotek cofnie i zwrotu dokumen-

tów zada. A gdy Ogiski napisa, e domy Hoguer Grand

i Smeth domagaj si potrcenia 7% od caego kapitau na

koszta kurtau, Komisya przystaa na to danie, odstpujc

od swego ultimatum. Na tych warunkach dobito targu: Ho-

lendrzy dostarczyli niezwocznie danej sumy 2,100.000 zi.

holenderskich, czyli 6,935.799 zip., rachujc po 109 sztyce-

rów na 1 czer. zoty *). Remitowali t sum bankierzy war-

szawscy: Prot Potocki i Tepper z ziciami w trzech, a Piotr

Blanc w jednej czwartej czci. Kwit zosta przez Komisy
wystawiony ju pod dat 1 listopada 1790 r., chocia pie-

nidze wpyway póniej a do 1 maja w roku nastpnym,

ale to stanowio ju oddzielny rachunek z miejscowymi ban-

kierami, którym za czas spónienia potrcano 7% od daty

wypacenia w Amsterdamie **).

wietnie wic posza sprawa poyczki holenderskiej nie-

tylko w porównaniu z negocyacyami krajowemi, z niedo-

sz poyczk genuesk, ale nawet w porównaniu z poycz-

kami pastwowemi XIX wieku, ani kursu bowiem 93 za sto,

ani procentu 5°/ nominalnego lub 5,3 5 / rzeczywistego uci-

liwym bynajmniej nazwa nie mona. Takie powodzenie

byo niewtpliwie dowodem uznania, zyskanego w Holandyi

przez sejm czteroletni, jak o tern wiadczy wyranie wiadek

*) Zapewne do tej ostatniej faz}* ukadów stosuj si sowa Ogi
skiego, e wielu bankierów amsterdamskich nastrczao si z realizowaniem

poyczki i e negocyacya ukoczon zostaa niespena we 24 godziny. I Me-

moires de M. Ogiski 1828 Paris I, 80).

**) Pr. Ek. A, 27, str. 1615, 1823, 1825; A 28, str. 1760—4. Kos-

sowski doniós sejmowi o zawarciu poyczki ju dnia 28 10 z uwag, e
skarb osignie znaczn korzy, gdy pacc 5 proc. Holendrom, spaci

awansowane na 7 proc. przez bankierów warszawskich 5 mil. Dz. Czyn.

sesya 337 dnia 28/10 .

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T- m. 21
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naoczny i negocyator bezporedni w tej sprawie Ogiski, owo-

czesny pose Rzpltej. W znacznej mierze przyczynia si te
do tak pomylnego rezultatu Komisya Skarbowa Koronna

nietylko gorliwoci swoj, ale te adem, porzdkiem, jaki

w administrowaniu funduszami publicznemi zaprowadzia.

Bo jednoczenie Komisya Skarbowa Litewska, majc od

sejmu upowanienie do poyczenia 3 milionów, nie moga
nigdzie dosta tej sumy i zmuszona bya uda si do Koron-

nej o zacignienie poyczki na jej rachunek. Z godn uzna-

nia uczynnoci Komisya Koronna przesaa stosowne zlece-

nie Ogiskiemu do Hagi, a podskarbi Kossowski napisa oso-

bicie list do Hoguer'a Grand i Spóki (d. 17 listopada);

w kocu grudnia nadesza pomylna odpowied sztafet; su-

ma 955.555 z. holi., czyli 3,155.961 zp. niezwocznie do-

starczon zostaa, tak, e Komisya Koronna wystawia swój

kwit ju w d. 1 stycznia 1791, a d. 7 czerwca owiadczya

„z ukontentowaniem" koleance swojej, e cakowit po-

yczk jej wypaci. W istocie jednak wypacono tylko 2 mil.

z tego zapewne powodu, e wkrótce zaczy si przygotowa-

nia do poczenia obu instytucyj w jedn Komisy Obojga

Narodów. Bankierowie bowiem otrzymali wezwanie do zo-

enia w kasie 103.197 czer. z. 10 zp. 10 gr. i den. 6 do-

piero d. 26 lipca dla poyczenia skarbowi W. X. Litewskie-

go; wypata z kasy generalnej nastpia d. 11 sierpnia, a pra-

wo o Komisyi Obój. Nar. nosi dat 29 padziernika. Tym
sposobem w r. 1791 Komisya Koronna miaa nominalnie dugu
zagranicznego 10,091.741 zp. w sumie kapitalnej, istotny

wszake dug koronny by o 2 miliony mniejszy *).

Jeszcze wietniejszy objaw zaufania, zyskanego za gra-

nic przez sejm czteroletni, napotykamy w r. 1792-gim. Oto

w pocztkach kwietnia, a wic w przededniu fatalnej walki

z Targowic i z obraon cesarzow Katarzyn, kapitalici

*) Pr. Ek. A/27, str. 1994, 1997; A'28, data 31 stycznia, str. 33,

561, 824, 1009, 1014, 1085, 1760—4.
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zagraniczni sami si zgaszaj z propozycyami nowej poyczki

dla Rzpltej („presqu'en meme temps plusieurs proposi-

tions du meme genre sont parvenues ici de differents

endroits..." pisze Komisya Skar. Ob. Nar. pod d. 12 kwie-

tnia). A wic nie na wiatr; jak przed trzema laty, ale grun-

tujc si na otrzymanych ofertach, uchwali sejm w d. 28

kwietnia wielk, nigdy jeszcze dotd niepraktykowan w Polsce

poyczk 30,000.000 zp. na potrzeby Obrony Narodowej.

Niezwocznie te zgosi si X. Ossowski, jako plenipotent

bankiera holenderskiego Piotra de Haan, z propozycy 15-tu

milionów. Do ukadów z nim wydelegowaa Komisya Skar-

bowa podskarbiego w. litt. Tyszkiewicza, oraz komisarzy:

Woowicza, Tad. Czackiego i yszkiewicza. Zawarta przez

nich umowa bya jeszcze korzystniejsz od dawnej; za pro-

kur bowiem potrcao si tylko 5"
,,, jednorazowo (a wic

kurs poyczki wypada prawie al p a r i); prowizya roczna

wynosi miaa tylko 4V2
°/

, za remis rachowano tylko 4V
t%;

hypotek stanowiy starostwa; spata miaa by dokonan
w cigu lat 12-tu, poczynajc od poowy r. 1795 *). Po-

niewa jednak z powodu zaszego tymczasem wypowiedze-

nia wojny cesarzowi niemieckiemu przez Francy X. Osowski

powzi wtpliwo co do moliwoci interesu przy zmianie

stosunków politycznych Europy i podpisa warunki z za-

strzeeniem („jeeli Piotr Haan przyj zechce"): przeto Ko-

misya Skarbowa postanowia wysa swego penomocnika

do Holandyi, o czem doniosa królowi pod d. 6 maja **).

Nie wysaa jednak, tylko przesaa upowanienie rezydentowi

polskiemu w Hadze Midletonowi ***); nie czekajc na wy-

*) Pr. Ek A 30, sir. 752, 753, 1052, 1103, 1115—1118.

**) Tame str. 1104—1107.

***) By to niewtpliwie Polak, pomimo cudzoziemskiego nazwiska:

caa korespondencya z nim toczya si w jzyku polskim, a jednoczenie

w cigu wojny 1792 roku niejaki Nikodem Midleton, pisarz grodzki po-

wiatu kowieskiego, figuruje na licie woluntaryuszów z powiatu preskiego

(Raporta z Kampanii Lit. 1792, tom VII ad Nrum 190).
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padek tych ukadów. X. Ossowski w d. 8 maja podpisa bez

zastrzee umow na powyszych warunkach; alici naza-

jutrz d. 9 maja otrzymano list od Hoguera Grand i Smeth'a

z gotowoci dostarczenia drugich 15-tu milionów za wi-

ksz wprawdzie prokur, ale z 8-dniowym terminem na pier-

wsz wypat. Niedugo, bo listem z d. 15 maja de Haan

doniós Komisyi, e przesea domowi Prota Potockiego zle-

cenie, aby do skarbu Rzpltej zapaci zebran ju sum
500.000 z. hol. (przeszo l

l
/a mil. zip.). Jednake po wkro-

czeniu wojsk rosyjskich, w dniu limity sejmu Komisya wi-

dziaa konieczno podwyszenia Haanowi prowizyi do 5°/
,

a w tydzie po tern przyznania Hoguerowi Grand i Smeth-

owi 7% prokury (d. 8 czerwca). *)

W takim stanie znajdowaa si sprawa poyczki przez

reszt czerwca, gdy Stanisaw August napisa list do Kata-

rzyny o zawieszenie broni pod d. 22-gim. Usprawiedliwiajc

ten krok maoduszny przed Bukaty m, posem swoim w Lon-

dynie, i zalecajc „przynajmniej dobre imi moje ratowa",

zwala wasne winy na sejm i wspomina, e „poyczka w Ho-

landyi teraz idzie tak mizernie". Tene argument czytamy

i w uniwersale obwieszczajcym naród o haniebnym akcesie

do konfederacyi Targowickiej **). Protokuy Komisyi Skar-

bowej wiadcz, i Stanisaw August kama. Sprawa po-

yczki bynajmniej zrozpaczon nie bya; bankierowie nie

usunli si od niej; wikszego popiechu trudno byo da
i spodziewa si, gdy oni dostarcza mieli pienidzy nie

z wasnych kas, ale z wpywów za sprzedane na giedzie

papiery kredytowe. Przecie poyczka z r. 1790 posza po-

mylnie, a zabraa czasu duo wicej, ni obecna.

W lipcu wyniky nieporozumienia z Holendrami: Smeth

i Grand domagali si zerwania z Haanem. Komisya dania

*) Pr. Ek. A/30, str. 1142—6, 1478. 1484, 1569, 1571.

**) X. Kalinka: Pamitniki do panowania Stanisawa Augusta.

Dokumenta str. 217, list króla do Bukatego 2 dnia 30 6 1792.
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tego nie przyja, lecz zaproponowaa koalicy rywalizujcym

firmom, przy czem upowania Midletona podnie prokur

Haanowi te do 7%. Nie przysza do skutku koalicya, a tym-

czasem kampania wojenna koczya si, nad poyczk za-

ciy grony uniwersa konfederacyi Targowickiej z d. 2

czerwca, zapowiadajcy utrat wszelkich sum, danych skar-

bowi Rzpltej. Wszake dopiero we dwa tygodnie po zanie-

chaniu wyjazdu króla do wojsk, w kilka dni po ogoszeniu

formalnem akcesu Stanisawa Augusta do konfederacyi Tar-

gowickiej. po wysaniu do wojska ordynansów o zaniechaniu

dziaa wojennych i zawartem armistycyum wstrzyma X.

Ossowski, plenipotent de Haan'a, wypat sum, domowi Prota

Potockiego zlecon, mianowicie d. 30 lipca „dla uniknienia

rygoru", uniwersaem Targowickim przepisanego. Wtedy,

mianowicie dnia 2 sierpnia, Komisya cofna swoje skrypta.

Jednake w kilka dni potem. d. 6 sierpnia. Grand i Smeth

nadesali jeszcze raz propozycye swoje, lecz Komisya owiad-

cz\1a im wdziczno i nie powzia adnej rezolucyi, gdy
„nie jest w przedsiwziciu teraz popiera poyczk". W isto-

cie nie bya potrzebn; wszystko ju byo stracone *).

Wic bankierowie holenderscy nie opucili sejmu i prze-

wodniczczego w nim stronnictwa reformy a do ostatka, na-

wet po limicie w cigu walki, nawet po akcesie St. Augusta

do Targowicy i zawarciu rozejmu z Rosyanami. Jest to chlu-

bnem wiadectwem dla zreorganizowanego w cigu trzech lat

rzdu, e po tak upokarzajcjTh niepowodzeniach 1789 r.

wyrobi sobie kredyt za granic obfity i tani, bo o 2", blizko

taszy od panujcej w kraju stop}7' procentowej.

*) Prot. A 30, str. 1828, 1831, 1833, 2529, 2042. Dnia 17 lipca

obóz króla JMci by ogoszony „w aktualnym marszu", a tego samego

dnia, zapewne wieczorem, Komisya kazaa ju sprzeda kocz, konie i sprz-

ty, do kasy obozowej skupione (ibid. 1945), to jest: Stanisaw August zde-

cydowa si... nie jecha! Akces do konfederacyi Targowickiej podpisany

dnia 23 lipca, za dnia 25 i 27 wysane ordynanse do wojska, jak ujrzy-

my w tomie IV.



Ale czy ten kredyt wystarcza! na zadouczynienie po-

trzebom i wymogom pooenia politycznego? Czy dostarczy]

brakujcych na 100-tysiczn armi funduszów?

Nie. Z poyczki holenderskiej r. 1790 wpyno 10 mil.,

które utony w organizacyi 65-tysicznego wojska, a raczej

poszhy na spat awansów, pobranych juto od bankierów

warszawskich, ju od narodu w postaci podatków tymczaso-

wych. Wystarczyaby dopiero poyczka 30- milionowa, ale

ta nie wesza do kas Rzpltej z powodu zbyt szybkiego na-

stpstwa fatalnych wypadków. St. August w powoanym
licie do Bukatego stawia zarzut sejmowi, e owych 30-tu

milionów nie poyczy rokiem wczeniej. Atoli trudno jest

zarzutowi takiemu przyzna suszno. Poyczka 10-miliono-

wa wpyna ostatecznie dopiero w lipcu 1791 r.; czy mona
wic byo przed ostatecznem uregulowaniem jednej zagaja

ukad}' o drug, trz}'kro wiksz poyczk, bez obawy po-

raki, jakiej doznano niedawno w Genui? Jeli St. August

ywi przekonanie, e mona, to czemu sam nie wystpi
z odpowiednim wnioskiem lub rad? Gdyby sejm odrzuci

przeoenia jego, dopiero wtedy zasuyby na nagan albo

na potpienie.

Nas uderza inny, nierównie wydatniejszy grzech finan-

sowy owoczesnego pokolenia — oto, daremnie szukamy w pa-
stwie instytucyi naprawd kredytowej, któraby operowaa pa-

pierami wartociowemi, jak banki pastwowe. Wenecki, Ge-

nueski, Angielski, Berliski, Rosyjski, Szwedzki, Duski, jak

Caisse d'Escompte we Francyi, lub wieo zaoony (1790 r.)

Bank Narodowy Stanów Zjednoczonych w Ameryce Pónoc-

nej. Sejm uchwala, a Komisya Skarbowa zacigaa poycz-

ki tylko w gotowinie, odrczne, krótko-terminowe: albo na

pól roku, na par lat, albo najduej na lat 12. Byo to ci-

ge przelewanie pienidzy z kas prowincyonalnych do gene-

ralnej i naodwrót znów do prowincyonalnych; cigano po-

datki protunkowe, sumy magazynowe, eby je zwraca nast-

pnie z wpywów biecych, z awansów bankierskich i na-

reszcie z poyczki holenderskiej. Zaspakajano tylko nage,
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biece wydatki, ale waciwie skarb nie mia funduszu znacz-

nego, którymby na duszy czas spokojnie móg rozporzdza.

Nagromadzenie milionów w monecie zotej zawsze jest rze-

cz trudn i duszego czasu wymaga: wic i szybkie zasi-

lenie kas w razach gwatownych jest niemoliwe. Inaczej

pojmowano ju w caej Europie kredyt publiczny; inaczej za-

rzdzano dugami pastwowemi. eby oceni i osdzi ca
win rzdu polskiego, musimy szczegóowo przejrze wszy-

stkie pojcia i próby kredytu publicznego, poczynione za Sta-

nisawa Augusta.

78. Poniewa w XVIII w. pod Sasami Polska usuwa-

a si od wszelkiej akcyi midzynarodowej, od obcowania

z rzdami europejskimi, wic te jej ministrowie nie potrzebo-

wali sobie ama gowy nad wytwarzaniem wielkich instytu-

cyj finansowych. Upadek akademij, obnienie poziomu owia-

ty pomidzy wielu smutnemi nastpstwami zrodzio i to, e
nikt nie zna i nie bada instytucyj, utworzonych w Europie.

Nie zdarzyo si te nam w adnym druku, w adnem pi-

mie naukowem albo literackiem, w adnym Dyaryuszu sej-

mowym napotka ani sówka o istnieniu banków, papie

rów, o kredycie publicznym a do czasów Stanisawa Au

gusta.

Pierwsz operacy kredytow, dokonan w szczupem

gronie kilkudziesiciu osób z otoczenia królewskiego, a wic

nie publiczn, byo zebranie wcale skromnego kapitau 43.200

dukatów na Kompani Manufaktur Wenianych za pomoc

akcyj. Te akcye opisane w § 46, byy te pierwszym pa-

pierem kredytowo-przemysowym. Póniej w r. 1777 byy

wypuszczone akcye Antrepryzy Tabacznej przez spók, zo-

on z trzech kapitalistów, Piotra Blanca, Andrzeja Rafaowi-

cza i Jana Dekerta, którzy zawarli ukad z Komisy Skarbu

Kor. o ó-letni dzieraw dochodu tabacznego. Czy kryy
te akcye midzy publicznoci—nie wiemy. Gieda w War-

szawie nie istniaa; zwaywszy jednak, e akcye byty uoone

w' jzyku niemieckim, przypuci winnimy, e sprzedawa

chciano w Gdasku, Toruniu, a moe i w miastach pruskich.
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Podobizna jednej z tych akcyj znajduje si w „staroytno-

ciach Warszawy" Aleksandra W e j n e r t a *). Zape-

wne podobne akcye byy wypuszczone przez Antrepryz Ta-

baczn Litewsk, do której wchodzi Jacek Jezierski, kaszte-

lan ukowski. Wiemy jeszcze o akcyach fabryki póciennej

owickiej (§ 47) i Kompanii Solnej Buskiej hr. Beusta (§ 46),

alemy adnego exemplarza nie ogldali.

O kredycie pastwowym znajdujemy pierwsz wzmian-

k dopiero podczas pierwszego rozbioru w r. 1774. Xa po-

siedzeniu delegacyi przemówi August Sukowski, wojewoda

gnienieski, w tych sowach: „niech mi si godzi dooy
z wiadomoci zagranicznej, e gdy... zacignione dugi prze-

stpuj sposoby uspokojenia kredytów, jest kreacya cedu pa-

pierowych, które ida pro currenti moneta"; przy czem owiad-

cza si z gotowoci podania odpowiedniego projektu **). Rze-

czywicie w kilka miesicy póniej Sukowski zoy ów za-

powiedziany projekt „pomnoenia dochodów Rzpltej przez

ustanowienie Banku, który paciby prowizy wedug spo-

sobu, w projekcie uoonego". O wartoci tej pracy nie mo-

emy powzi adnego wyobraenia, gdy nie zostaa wy-
drukowan i nie wywoaa nawet rozpraw, tylko satyrycz-

n uwag Jacka Jezierskiego, podówczas posa nurskiego:

„Podobno si temu projektowi nikt nie sprzeciwi, bo jestemy

pewni, e nikt pienidzy nie da; dowiadczya tego Polska,

e publiczna wiara vacillat i takie piszemy prawa, jakie nam

nie publiczne dobro, ale wasny dyktuje interes" ***). W isto-

cie chwila nie bya stosown do zakadania inst3rtucyj kre-

dytow3 rch, kiedy kraj przebywa najstraszniejsze katastrofy —
polityczn i ekonomiczn; ale obojtno, czy lekcewaenie

*) Zeszyt V. str. 130. Wejnert mniema, e to s oierwsze akcye

w Polsce; oczywicie myli si.

") Pr. Del. Zagajenie VI, sesya VIII, str. 40.

**) Pr. Del. Zagajenie VI, cz 2, sesya 44 z dnia 26 2 1775,.

str. 143.
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projektu przez izb obradujc pochodzio bezwtpienia z nie-

wiadomoci, z niepojmowania spraw tego rodzaju.

W r. 1776 wieo utworzona Rada Nieustajca otrzy-

maa dwie propozycye zaoenia lombardu. Baron Wetz-
lar „zakredytowany u dworu Cesarskiego z tytuem agenta"

wystpi d. 8 listopada z memoryaem treci nastpujcej:

„chcc w Polsce i w W. X. Litewskiem uczyni wygod,
której inne stany (zapewne: pastwa) doznawaj z zaoenia

w nich kas, pienidzy na zastawy dostarczajcych, odwaam
si zaproponowa, e takowych ustanowienie wasnym moim

podejm kosztem w miastach do tego najzdatniejszych". -
da przywileju wycznego na lat 12 i nazwy dla swej in-

stytucyi: Dom Rzeczypospolitej Poyczajc}',
upowanienia do pobierania od poyczek 12% rocznie, nadto

pobierania od sum wikszych nad 5.000 zp. szelga od zo-

tego „aeby uly znacznj^m kosztom, które bd musia po-

nosi", nareszcie dodania watty za opat po gr. 15 dziennie

na onierza. W kilka tygodni póniej znalaz si wspóza-

wodnik „dawny obywatel Warszawy", znany bankier Adam
Z i e m a n n. Jego projekt, opatrzony dat d. 3 grudnia

1776 r., drukowany, nosi tytu: „Fundusz na Szpital War-

szawski Dziecitka Jezus". da przywileju na lat 10, upo-

wanienia do poboru 7% od poyczki i rónych innych do-

godnoci; obiecuje paci na szpital po 10.000 zp. rocznie.

W nowej propozycyi z d. 10 grudnia ofiaruje po 1% na m°~
dzie szlacheck, jeli Komisya Edukacyjna zechce lokowa

sumy po-jezuickie na lombardzie; kapita zakadowy chce ze-

bra przez wypuszczenie akcyj. Wtedy i Wetzlar zmieni

swoje warunki, albo moe mu zapronowano inne: prowizy

5 proc, a nadto 2 grosze miedziane i 1 szelg od zotego

„na expensa i hazardy imprezy*)".

*) Akta Dep. Policy i od roku 1776 D. P. 15 w Archiwum G.

Projekt Wetzlara nosi Nr. IX, Ziemanna, zdaje si XIII; druk na pó-arku-

szu pod tyt: Punkta pryncypalne do uoenia kontraktu wzgldem Lom-

bardu.
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Departament Policyi, przystpujc do rozpoznania tych

projektów, zastanawia si naprzód nad pytaniami: czy Rada

Nieustajca ma moc zawierania kontraktów na czas duszy

ni dwuletni (t. j. nad termin swego urzdowania)? czy mo-

cn jest wydawa przywileje, gdy sejm zakaza wszelkich

monopoliów? czy mona pozwala na 12 proc. gdy prawo

z r. 1775 raz na zawsze 5 proc. ustanowio? Nastpnie od-

rzuci projekt Ziemanna, uznawszy, e w porównaniu z wa-

runkami bar. Wetzlara jest pod wzgldem prowizyi „daleko

dla obywateli uciliwszy, do wygody dla poyczajcych

mniej zdolny, dla bezpieczestwa publicznego nie dosy umiar-

kowany". Nareszcie odrzuconym te zosta i projekt Wetz-

lara *).

W r. 1777 ukaza si drukowany u Dufoura i bez

daty i autora) Projekt wzgldem monety papie-

rowej. Nieznany autor, zwany w aktach „Polakiem," gani

prawo o procencie obov\ izujcym 5 proc, bo „w najszcz-

liwszych i najspokojniejszych czasach kapitalistowie poyczali

dziedzicom na 8 proc." Przypomina poyczki, udzielane przez

Fryderyka II obywatelom szlskim i przez rzd rosyjski na

zastaw dusz chopskich; widzi jednak trudno urzdzenia po-

dobnej instytucyi dla Polski w braku funduszów. Dla zara-

dzenia temu brakowi proponuje utworzy monet papierow,

opart na ziemi „tak dalece, e kady obywatel, bdcy wa-
cicielem jakiej sumy w monecie papierowej, mógby wiedzie,

gdzie w ziemi jest warto istotna jego papieru i mógby by
pewien, e na termin wyznaczony jego moneta papierowa

bdzie zamieniona na metal". Ilo takich biletów oznacza

autor na 40,000.000 zip. „przez co by si przyczynia przez

czwart cz masa cyrkulujcych w kraju pienidzy, któr

aktualnie suponuj wynosi na 120.000.000". Bilety maj
warto nominaln 100 zip., wypuszczaj si na danie za-

*) Pr. Czyn. Dep. Policyi 1776 i 1777 D. P. Nr. 2, tom 1, str.

10, 23, Aren. G. i Dy ar. 1778, str.
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cigajcych poyczk dziedziców, z których kady musi ozna-

czy termin spaty dugu i zapisa w grodzie upowanienie

ao przeday dóbr, obcionych poyczk, per plus offerentiam

(z licytacyi) w razie uchybienia. Dla bezpieczestwa wyso-

ko zacignionej poyczki nie moe przenosi poowy war-

toci dóbr. Poyczajcy paci musi 5 proc. rocznie, a ztd

utworzy si zysk roczny dla Dyrekcyi w sumie 2,000.000 zp.

By jeszcze jaki podobny projekt Ostrowskiego, kaszte-

lana czerskiego.

Departament polic}! oba te projekty odrzuci *). Dla-

czego?

Co do lombardu Rada Nieustajca baa si narazi kraj

na wyzyskiwanie przez monopolist, uzbrojonego w przywi-

lej pobierania wysokich procentów. Wnioskodawcy jednak

wystawiali w motywach swoich dobroczynne widoki zwal-

czania lichwy, która wyciskaa po 30 proc. Przy ukadach

zapewne mona D3
To porozumie si z Wetzlarem albo Zie-

mannem na 7 do 8 proc. netto i wtedy stanaby wielka in-

stytucya kredytowa, któraby oswoia spoeczestwo z opera-

cyami tego rodzaju, wyksztaciab}- w technice finansowej

gromadk swoich oficyalistów, dyrekcy, oraz wadze kontro-

lujce. Gdyby nawet publiczno w pierwszych latach za

drogo poyczki swe opacaa, to sama nauka, wprawa, oby-

cie si z kredytem publicznym okupioby t ofiar. Prawo z r.

1775 o 5 procentach, z pewnoci nierozsdne i niewykonal-

ne, stawao na przeszkodzie; naleao wnie na najbliszym

sejmie odwoanie takowego, albo da wyjtkowego upowa-

nienia. Jeli Rada Nieustajca wolaa odrzuci projekta bez-

warunkowo, to znaczy, e jej czonkowie, konsyliarze **), prze-

jci byli panujcym u szlachty wstrtem do „monopoliów",

*) Akta De. Pol. od roku 1776 D. P. 15, Xr. XXII; Prot. Czyn.

Dep. Pol. 1776 i 1777 D. P. 2, sesya 68 z dnia 3 11 1777, str. 618.

**) Massalski biskup wileski, Rzewuski marsz. n. k. Bazyli Walicki

wojewoda rawski. Tomasz Ostrowski podsk. n.



tumaczc ten wyraz w njrozleglejszem, zbyt rozlegem zna-

czeniu.

Co do projektu „Polaka" — mona go uzna za dowód

nieznajomoci praw i urzdze kredytowych, gdy mieci si

w nim pomys nie „monety papierowej", nie banknotów, ma-

jcych zastpowa monet brzczc, ale jakich listów za-

stawnych, wypuszczanych przez towarzystwa kredytowe ziem-

skie. Strona finansowa jest bardzo saba: zysk roczny dy-

rekcyi oblicza si na 2 miliony, chocia niepodobna przy-

puszcza, iby zacignito poyczek odrazu na 40 milionów

i eby poyczki wci utrzymywa) 7 si na tej normie przy

rozmaitych terminach spat; dyrekcya nie posiada kapitau

wymian}', a wic bilety nie posiadaj gównego warunku dla

utrzymania si w obiegu na kursie al pari; wszelkie obni-

enie kursu zmniejszyoby dla poyczajcego pobran kwot
gotowizn)', a wic podwyszyoby stop procentow do skali

niewiadomej i nie dajcej si obliczy a priori: nareszcie po-

yczajcy nie korzysta z dogodnoci czciowej, powolnej

amortyzacyi i po kilku lub kilkunastu latach musi cay kapi-

ta spaci pod grob niezwocznej licytacyi na zastawione

dobra. Zacigana w takich warunkach poyczka jest niebez-

pieczna dla wacicieli ziemskich, czyli dla szlachty, a jednak

bilety, bdce wyrazem .tej poyczki, nie mogy zyska wia-

ry u powszechnoci, skoro wymiana ich na zoto nie bya
zapewnion ani wskazaniem kas, naleycie w gotowizn zao-

patrzonych, ani losowaniem w pewnych terminach, podug
cile okrelonego planu. Na podobnej niby zasadzie Zgro-

madzenie Ustawodawcze francuskie oparo w r. 1790 swoje

asygnaty, ale podobiestwo jest pozorne, bo nabywca asy-

gnaty móg natychmiast, albo przynajmniej w cigu kilku

miesicy otrzyma za ni czstk dóbr po-duchownych lub

skonfiskowanych szlacheckich, rozprzedawanych nieustannie

przez urzdy municypalne i stanowicych fundusz wymiany
papieru na ziemi.

Ukazyway si nieznane nam bliej wnioski i projekty

Banku Narodowego na sejmach 1780 i 1784 r., a w r.
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1786 król w propozycyach od tronu da, aby wyznaczone

byy „osoby do roztrzsania projektów (zapewne kilku) ban-

ków, lombardów, assekuracyj i po naleytem rozwaeniu, aby

jeden z nich projekt by utworzony *). Wszystkie te usio-

wania szy na marne; sejm pomija je bez rozpraw; projekty

nie byy drukowane.

Profesorowie, statyci, pisarze wpywowi nie chcieli zaj-

mowa si kredjrtem publicznym, owszem, przy sposobnoci

objawiali nawet niechtne a zawsze niedojrzae, nieprzetra-

wione zdania. Popawski iX. Hieronim Strojno w-

s k i w dzieach swoich, a zapewne i w prelekcyach, nie

wspominali nawet o bankach i adnych papierach wartocio-

wych, a Staszic, wysilajc si na wynajdywanie rónych

podatków, których do danej iloci doprowadzi nie by
w stanie, powiada przecie: „nie radz udawa si do pospo-

litego teraz sposobu, do dugów**)". Moszyski, który

dugo urzdowa w Komisyi Skarbowej i w Radzie Nieusta-

jcej, nie jest wcale zwolennikiem kredytu: godzi si na wy-

dawanie asygnacyj skarbowych (zapewne: bon), ale zaleca:

wstrzyma si od uoenia papierowych pienidzy, które dla

naszego kraju bardzo niebezpieczne by sdz***)".

Tak w okresie drugim adnej instytucyi publicznej kre-

dytowej nie utworzono. Rozmnoyli si tylko bankierowie

prywatni, którzy, zwabiwszy do kas swoich ogromne kapitay

przynt wysokiego procentu 7 i 8 u
/ , operowali na zysk

i strat wasn, w tajemnicy, ukadali si tylko z osobami

prywatnemi, mieli na widoku tylko obroty handlowe. Gdy
jednak ani w literaturze, ani w teoryi kwestya nic nie zy-

skaa na zakresie, ani na jasnoci, wic tylko z tych sfer

*) Cytat z Dyar. 1780 zatracilimy, Dyar. 1784, str. 301, Gaz.

Warsz. 1786 Nr. 83, propozycya X. na sesyi XII.

**) Staszic: Uwagi nad yciem J. Zamojskiego, str. 117.

***) Gos na sesyi 50 dnia 15/1 1789 w Dyar. (urzdowym) 1788,

tom 2, cz 1, str. 168.
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bankierskich mona byo wyglda pomysów i rad prak-

tycznych.

W istocie sejmowi czteroletniemu pierwszym projektem

przysuy si Micha Ossowski, plenipotent i gówny
kierownik firmy Prota Potockiego, póniej penomocnik ban-

kiera holenderskiego de Haan. Ju w r. 1789 ogosi on

drukiem rozpraw p. t.: „O pomnoeniu dochodów publicznych,

wynalezieniu kapitau publicznego ku zasileniu nowych po-

trzeb Rzeczypospolitej z oszczdzeniem podatków" *). Autor

suszne objawia mniemanie, e nowe podatki „nienawyklemu

narodowi zdawa si bd uciliwemi do dwigania tego

ciaru". Chcc przysporzy funduszów skarbowi, zwraca

uwag na kapita z „majtku publicznego", jakim s starostwa,

wójtowstwa, emfituezy, czyli królewszczyzny. Liczb dymów
wiejskich we wszystkich królewszczyznach Korony i Litwy

oblicza na 150.000, a warto ich w kapitale na 300,000.000

zip., z których, jeliby si potrcio 100 milionów na spat
praw doywotnich i emfiteutycznych, powinno by dochodu od

pozostaych 200 liczc po 4 ._,"/„ przynajmniej 9.000.000; tym-

czasem kwarta przynosi zaledwo 2,450.898 zip. Doradza za-

tem sprzeda królewszczyzn na dziedzictwo ziemskie, a przed

uregulowaniem caej operacyi zastpi niedobór wpywów z niej

biletami skarbowemi umarzalnemi w czasie zamierzoym. Ilo
emisyj oznacza autor na 18 do 20 milionów; z tej sumy

znaczna cz moga by oddzielon na opatrzenie wojska i zbro-

j :>wni. Kasy skarbowe powinny byy przyjmowa te bilety

z l
/o%, rabatu, tylko co miao by pacone w zocie. Bilety

miay by wypuszczane przez sekretn kancelary, opatrzone

w cyfr gabinetow „w przeskokach uywan" i w znaki

sekretne. W r. 1791 tene X. Ossowski ponownie przed

stawi swój plan z poprawkami p. t.: „Projekt o urzdzeniu

starostw'', zredagowany w postaci prawa sejmowego w 34-ch

*) Na ostatniej karcie: W drukarni Nadworney JK. Mci y Przew.

Komisyi Edukacyi Narodowey; stronnic 30 nieliczbowanych.
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X. Micha Ossowski.

(Z wydawnictwa Medali gabinetu Stanisawa Augusta, ze zbioru Kiciskich

w Biaopolu).
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artykuach z przedmow, zawierajc motywu. Cz tego

projektu podalimy wyej w §. 74 przy wykadzie rozpraw-

i sprzeday starostw. Zwalczajc uprzedzenia wzgldem bi-

letów skarbowych, spodziewa si. e: „ten wynalazek dogo-

dny okolicznociom da pozna caemu narodowi, e go nie-

potrzebnie straszono jak ogóln szkodliwoci papierowych

pienidzy. Naduycie papierów zamiast pienidzy byoby za-

pewne szkodliwe; ale uycie rozsdne i umiarkowane t sam
wygod sprawi i te korzyci przyniesie, jak gdyby rzeczy-

wicie przybyo tyle zota i srebra do krajowej cyrkulacyi*

.

Plan samej operacyi kredytowej zawiera si w artykule XXXIII

projektu, noszcym tytu: „Zastpienie tymczasowe przyszego

dochodu z przedy starostw, czyli Antycypacya w biletach

skarbowych". Czytamy tu: „Gdy uyta zwoka czasu w do-

penieniu ju zapadego prawa nieodzownej przeday kró-

lewszczyzn powicona by ma doskonaemu tych dóbr urz-

dzeniu i razem powikszeniu ich dziedzicznej wartoci, zkd
utworzony bdzie kapita szacunkowy nierównie wikszy ni-

eli móg by wycignity z aktualnego tyche królewszczyzn

stanu, dochód stay na przyszo zostanie powikszony; nie-

mniej z ukadu warunków tej przeday wejdzie na ten czas

do skarbu publicznego tak znaczna gotowizna, i z tych sa-

mych róde, które nam dobrze uyta zwoka otworzy, zdo-

amy na potem zastpi czasowy niedostatek dzisiejszy i zró-

wna stay dochód publiczny ze zwyczajnemi wydatkami Rzpltej.

Znajdziemy ffi^em samem ródle przyszej przeday króle-

wszczyzn nowy dodatek i gotowy fundusz na umorzenie tym-

czasowego zakadu, który na dopenienie dochodu, wydatkom

teraniejszym odpowiadajcego, potrzebnym by uznajemy.

Przeto sposobem antycypacyi na ten przyszy rachunek prze-

day starostw postanawiany utworzy corocznie 3,000.000 zp.

w Biletach Skarbowych, które w wypatach zwyczajnych dla

wojska i na inne z przepisu prawa wydatki w równym po-

dziale na dwie prowineye Koronne .i na trzeci prowincy

Litewsk, jakote i w równym rozkadzie na zwyczajne raty

przez Komisye Skarbowe wydawane bd w przecigu tych
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lat kilku, dopóki przeda królewszczyzn skutku bra nie

zacznie. Te za bilet}7 na wszelkich dochodach skarbowych,

równie jak gotowe pienidze, przyjmowane bd z zyskiem

dla wypacajcego po pó od stu przy kadem paceniu bd
w zwyczajnych ratach podatkowych, bd w innych docho-

dach, do administracyi skarbu publicznego nalecych. Co
jako rkojmi dobrej wiar}' i pewnej wzitoci tych biletów

najcilej Komisyom Skarbowym przykazujemy, pod surow
odpowiedzi z ich osób, jako w rzeczy kredyt publiczny,

który jest skarbem Narodowym, interesujcej. Zapewniamy

i to w szczególnoci, i w czasie licytacyi starostw na dzie-

dzictwa wszelkie sumy, które za kupno tych dóbr w goto-

winie do Skarbu Rzpltej przychodzi maj, jeeli tymi bi-

letami pacone bd, take po pó od sta na zysk wypaca-

jcego uczyni, chociaby kto ca naleyto tymi biletami

opaca. Urzdzenie tych biletów z przezornoci, zabezpie-

czajc od atwego sfaszowania, dla zupenej jednostajnoci

powierzamy samej Komisyi Skarbu Koronnego, która cz
ich do skarbu Litt... na zwyke raty wydawa bdzie. Chce-

my za, aby najwyszej wartoci bilety nie przechodziy z.

pol. N. jakote, aby w pewnej czci dla atwiejszej cyrku-

lacyi wydawane byy bilet}' waloru niszego, wszake nad

z. poi. X., nie znione". W artykule za nastpnym XXXIV
znajdujemy jeszcze takie rozrzdzenia: „Jak tylko z przeda-

y starostw utworzy si nowy dochód i nowy fundusz w go-

towinie, ju wicej bilety nowe wychodzi nie bd. Te tylko,

które w przecigu lat kilku przychodziy i w cyrku lacyi na

ten czas znajdowa si bd, równ zawsze wzito zacho-

waj i jednakowym zyskiem dla wypacajcych dochody pu-

bliczne przyjmowane bd do skarbu Rzpltej. Nastpnie za
w kadym roku Skarb Rzpltej cz tych biletów wykupi,

które przez Komisye Skarbowe publicznie spalone bd.
A ile ich za kadym razem wykupionych i zniszczonych zo-

stanie, o tern powszechno krajowa uniwersaami Komisyów

obwieszczona bdzie".

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. ni 22
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Pod wzgldem gruntownoci i ogldnoci njbojaliwszy

szlachcic owoczesny nie miaby chyba nic do zarzucenia.

Bezpieczestwo biletów skarbowych byo ufundowane na dzie-

siciokrotnej wartoci dóbr wedug minimalnego szacunku;

kilkoletni termin emisyi nadawa tym papierom cech dugu
ulotnego (dette tlottante); byyby to prawie bony, jakie dzi

ministrowie skarbu wypuszczaj nawet bez upowanienia par-

lamentów dla zaspokojenia potrzeb biecych, budetem nie-

przewidzianych.

Ze mielszym i szerzej pomylanym projektem wystpi
Jdrzej Kaposztas, kupiec i bankier warszawski, ar-

liwy patryota. W lipcu 1790 r. poda on za porednictwem

posa Kublickiego sejmowi, a potem wysadzonej od sejmu

Deputacyi projektu Ekonomiki Krajowej, swoj „Plant uo-

enia projektu Banku Narodowego *)"; nadto wydrukowa j,
poddajc „pod trutyn caej powszechnoci krajowej... na

wszelkie zarzuty, na wszelkie poprawy, odmiany, dodatki,

odpisy, a nawet, eby i na zupene obalenie onej, co wszystko

jak nie majcy nic innego na celu, jako tylko dobro publi-

czne, zawsze z winnem uszanowaniem przyj" owiadcza

si. We wstpie znajdujemy krótk, ale treciw charaktery-

styk banków europejskich owego czasu z dowcipnym po-

dziaem na dwie kategorye, giro-banków i lombardów, po-

wstajcych z przyczyny obfitoci (Wenecki, Amsterdamski,

Hamburgski, Genueski, Mons Pietatis i Pruski), oraz na za-

kadane z niedostatku banki biletowe w Anglii, Austryi,

Szwecyi, Danii', Moskwie, Francyi, pod imieniem Caisse

d'Escompte i banki ziemskie, operujce „biletami" (listami)

zastawnemi, jak na Szlzku. Dla Polski potrzebnym by bank

z niedostatku, a wic Biletowy i przy tern Narodowy, czyli

Krajowy, opatrzony przywilejami i prawami zgodnemi z form

*) W drukarni Nowey J. K. M. y Rzpltey u Piotra Zawadzkiego

in folio; broszura ta bya doczon do Dz. Han dl. 1790, w postaci do*

klejonych arkuszy.
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rzdu i sytuacy kraju. Wedug planty, przywilej ma upo-

wani bank do wypuszczenia na lat 20 „asygnacyj banko-

wych" w biletach po 10, L'5, 50. 100, 500 i 1,000 zip. ogó-

em na sum 40,000.000. Pierwsza emisya ma wynosi
10,000.000, nastpnie po 2 miliony na kwarta wedug uznania

Komisyi Bankowej (Dyrekcyi), która bdzie zostawaa wci
pod nadzorem Komisyi Skarbowej. Pierwsze 10 mil. bd wpro-

wadzone w obieg tym sposobem, i wyjdzie nakaz Rzpltej

(sejmu), aby wszelkie podatki publiczne byy opacane w po-

owie biletami, a w poowie gotowizn. Ztd wpynie odrazu

10 mil. monety, która zatrzyman zostanie na fundusz wy-
miany, czyli „realizacyjny",, a ten da mono na kade -
danie okaziciela asygnacy spaci. Dla dogodnoci w War-
szawie ma by urzdzony kantor pryncypalny, w Wilnie,

Lublinie, Poznaniu, Dubnie, lub ytomierzu i Misku Litt.

sze kantorów prowincyonalnych; na komorach skarbowych

miay znajdowa si kasy „realizacyjne". Gdy si nagroma-

dzi zbyt wiele gotowizny, mona bdzie przy banku urzdzi
Lombard: Mons Pietatis z przybraniem 10 milionów,

zebranych przez akcye; na kady milion gotówki wolno b-
dzie wypuci 2 miliony biletów, a do wysokoci drugich

40 tu mil. Ogó przeto biletów, mogcych wej w obieg, do-

signby 90-ciu milionów, ale nie prdzej, jak w cigu 3V2

lat. Zabezpieczenie tych papierów polega ma na 40 tu mi-

lionach gotowizny, utrzymywanych w kasach realizacyjnych,

10 ciu milionach zoonych przez akcyonalistów, hypotece,

na drugie 10 milionów w dobrach tyche akcyonalistów, na-

reszcie na gwarancyi Rzpltej, wszystko to wystarcza na

usunicie wszelkich obaw, gdy Necker w r. 1789 dnia 4

wrzenia, proponujc plan przeksztacenia Kasy Eskontowej

na Bank Narodowy we Francyi, uznawa 70 mil. za sum
zupenie wystarczajc do zabezpieczenia realizacyi biletów

na 240 mil. Mo'ns Pietatis bdzie wypoycza kapitay

tylko na zastaw ruchomoci, Lombard za moe wypoycza
nietylko na domy i grunta, ale nawet na produkta krajowe

za okazaniem zawiadczenia z magazynu o iloci i gatunku
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tyche, oraz dowodu asekuracyi od ognia. Zyski, z tych po-

vk osigane, pójd po czci na dobro akcyonaryuszów,

a po czci na skarb dla umniejszenia podatków. Równie
zaleconem by musi Komisyom Skarbowym, aby we wszyst-

kich kasach publicznych wszelkie expensa krajowe zwy 10

zip. byty wypacane biletami przynajmniej przez poow.
Rzd bankowy mia si skada z 6-ciu komisarzy bankowych

po dwóch od kadej z trzech prowincyj Rzpltej (Wielkoposki,

Maopolski i Litwy), dyrektora i vice-dyrektora ze wszystkich,

z wyboru dokonywanego przez sejm. Dla zapobieenia fa-

szerstwu bilety miay by opatrzone podpisami czterech rk
rónych, ozdobione kolorami, przyrzdzanemi sposobem se-

kretnym, pisane atramentem równie sekretnego skadu

u. wedle nowego arcanum"); brzegi obcite podug formy

w drzewie wyrnitej i wyraz wodny: „Jezo-rna", przecity

w poowie dla sprawdzenia, miay uzupenia warunki wia-

rogodnoci. Prawo miao zagrozi kar mierci faszerzom.

Kaposztas spodziewa si tak wielkiego zaufania od po-

wszechnoci, e uwaa za moliwe oznaczy dla biletów

przy emisyi kurs wyszy o 1° od pari, t. j. po 101 za

100, przy odbiorze za bank mia paci tylko al pari. Miao

to suy za bodziec, aby publiczno wolaa sprzedawa swe

bilety prywatnie, omijajc kasy realizacyjne banku, nie wy-

czerpujc gotowizny.

Jednoczenie wystpi z projektem Banku Ziemskiego

G 1 a v e. którego Buhaków nazywa wóczg *), a którego

my znamy, jako poprzednika w sprawie pierwszej poyczki

holenderskiej, zaszczyconego indygenatem za t przysug,

oraz jako redaktora dziennika, wydawanego w Warszawie

p. t.: Gazet te de Varsovie spoinie z de Mehee 1791— l*

X. Kalinka: Pamitniki do panowania Stanisawa Augusta, Do-

kumenta, str. 279, dziennik Buhakowa pod dniem 14 12 1791: .Znany

ega Glave, który w Berlinie odsiadywa wizienie w kajdanach, wy-

daje tu dziennik francuzk
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a zapewne te i Journal Historiue w r. 1794. Nie znamy

tego projektu, domylamy si tylko niektórych z zasad z po-

lemiki, toczonej przez Kapostasa. Zdaje si, e Glave chcia

wypuci papiery kredytowe, oparte na trzeciej wartoci za-

stawionych dóbr ziemskich, i obiecywa obnienie stopy pro-

centowej przez bank do 6%> a z czasem po latach dzie-

siciu nawet do 5"/ . Kaposztas, przypuszczalnie „rachu-

jc ogólny szacunek dóbr nieruchomych w Polsce" na 3 mi-

liardy zip., dowodzi, e poyczki nie mog by udzielane

w stosunku Va wartoci dóbr, poniewa wypadoby wypuci
„papierowej monety na miliard, a tyle jej nie moe w kraju

naszym kursowa *)".

Projekt i polemika Kaposztasa okazuj dostateczn zna-

jomo urzdze bankowych Europy i obycie si praktyczne

z kredytem. Suma 40-to milionowa mogaby wystarczy na

wszystkie potrzeby chwili owoczesnej. Moe wystarczyyby

nawet sposoby, obmylane dla nadania wartoci „asygna-

cyom bankowym"; chocia trudno byoby moe utrzyma je

na kursie 101. Lubo niebezpiecznym pomysem zdawa si

moe rozpoczynanie operacyi kredytowej bez funduszu zaka-

dowego, ale obawa jest pozorna, w istocie bowiem skarb da-

wa odrazu 10 mil., skoro zamiast oczekiwanej gotowizny

przyj mia przy poborze podatków ca wypuszczon se-

ry asygnat. W objanieniach swoich Kaposztas wspomnia

o koniecznoci podobnego pocztku: „1-mo, bo w naszym kra-

ju nadto za mao handlu, któryby takowe bilety tak jak w in-

nych krajach handlowych z Banku na cyrkulacy wyprowa-

dzi móg; 2-do, bo trudnoby obywatelowi wyperswadowa

mona byo przyjmowanie biletów, pókiby on nie wiedzia,

e koniecznie przy kadym podatku takowych biletów po-

trzebowa bdzie... wtedy nietylko one z wszelk ochot

przyjmowa, ale nawet przy przedaach swoich produktów

*) Odpowied z uwagami na plant bankow JP. Karola Glave uczy-

niona (do sejmu) przy Dz. Han dl. 1790.
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o takowe domaga si bdzie". Doda winnimy, e projekt

Kaposztasa by opracowany szczegóowo z obliczeniami i wszel-

kiemi objanieniami tak, e odrazu móg by zatwierdzony

przez izb i w prawo zamieniony.

Gdy rozprawy podatkowe uwydatniay ca trudno
gromadzenia funduszów na potrzeby skarbu, wtedy myl
o banku narodowym i o kredycie zjednywaa sobie zwolen-

ników w sejmie i po za sejmem. Ukazuje si kilka nowych
projektów, wynika maa polemika w Pamitniku Historyczno-

Politycznym. Niektóre pisma nie s mi znane, jak np. „Uwagi

wzgldem fabryk i Banku Narodowego" pewnego obywatela,

zoone Deputacyi Ekonomicznej przez Kublickiego *).

W r. 1790 czy 1791, zapewne pod wraeniem rozpraw

o starostwach, ukazaa si obszerna dosy broszura p. t.

O Banku NarodowymwPolszcze usta ow i s i

atwo m o g c y m (bez daty, miejsca druku i autora, str. 40

in 4-to, przytem tablic 6). Oryginaln stron projektu stano-

wi zasada, i „adna papierowa moneta pozwolon nie b-
dzie Bankowi, oraz, i Skarb publiczny zna onej nie chce

i on w jakimkolwiek sposobie zarcza i powania nie my-

li". Nawet weksle zostawa maj pod najtroskliwsz czuj-

noci Komisyi Skarbowej, a adnych „poytków z we-

kslarstwa Skarb Narodowy zbiera nie bdzie, ani powinien"

(str. 31). Buchalterya wekslowa ma posugiwa tylko do sto-

sunków z zagranic. Zdaniem autora, „Bank nic innego nie

jest. jak skad milionów pod wiedz rzdu... odoony na to,

aby potrzebujcy ratunku i wsparcia pieninego w kadym
czasie dostawali onego za procent prawem nakazany i aby

te same miliony zarczeniem i ewikcy byy dla tych par-

tykularnych kapitalistów, którzyby zbiory swoje w pieni-

Dz. Cz. S. G. W. sesye 291 (nie 293) z dnia 23, 7 1799. Nie zna-

my te wczeniej wydanych „Uwag wzgldem bankocetl", zbijanych przez

X. Ossowskiego w pierwszej jego rozprawie.
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dzach oddawa doczenie albo na zawsze chcieli bankowi,

pod zawarowaniem procentu... znionego"...

Dla tej, tak jednostronnie i wadliwie pojtej instytucyi

kredytowej, autor wynajduje fundusz w starostwach i ekono-

miach królewskich, bo Polska „nie majca gór wasnych

kruszcowych nie ma sposobu z siebie wystawienia milionów...

wybitemi by majcych, a poycza indziej t mas ogromn
pienidzy nie jest. bezpiecznem, aby do tylu nieszczliwoci

krajowych jarzmo dugu narodowego, dotd niebyego, w wie-

czne j nie wprzgo poddastwo". Wic królewszczyzny

maj by rozprzedane na dziedzictwo prywatne, z pozosta-

wieniem pierwszestwa obecnym ich posiadaczom : starostom,

emfiteutom, dzierawcom. Ci maj paci w cigu lat 20 tu

po 8%, od kapitau, wynalezionego z ostatniej lustracyi, lub

z licjtacyi, ale bank bdzie zabiera tylko 3" „ na swój fun-

dusz, pozostae za 5° bd przelewane do skarbu tytu-

em podatku (2, 2,, i 3', kwart, czyli 50. 62 1

,,, 88 '/'o),

przeznaczonego na wojsko. Skutkiem tej operacyi z kocem
20-go roku posiadacze królewszczyzn stan si ich dziedzica-

mi, a bank posidzie 38 milionów; nadto z rozpoyczonych

obywatelom 202 milionów bdzie pobiera dochód)' w cigu

drugich lat 20-tu. a z tych, odkadajc cz pewn, utworzy

z kocem roku 40-go wieczny „niemiertelny" kapita na ro-

czn pac wojska (po 7,200.000 z.). Tablice wyjaniaj

szczegóy operacyi. Podstawa rachunku, roczna intrata ze sta-

rostw 8 milionów, jest a nadto bezpieczna (bo Moszyski

oblicza t intrat na 10,571.000, a król Stanisaw August na

12,000.000); nie rozumiemy tylko, jakim sposobem przez raty

roczne, niezwocznie rozdawane obywatelom tytuem poy-

czek, umarzalnych w okresie 20-letnim, powsta moe z ko-
cem 20-go roku taki nowy kapita, jaki mógby chyba po-

wsta ze skadania wszystkich rat nietykalnie w kasach banku?

Nie wyjani te autor, zkde Polska „wasnych gór krusz-

cowych nie majc," dostarczy moga 210 mil. w zocie, gdy,

jakemy widzieli wyej, ilo wszystkich pienidzy zotych,

srebrnych i miedzianych nie bya wtedy na caty kraj obli-
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czan nawet na 100 milionów? Sdz, e autor byl równie

sabym rachmistrzem, jak nieudolnym teoretykiem w dzie-

dzinie ekonomicznej. Bo w tabeli B ju od roku 36-go sam

wykazuje braki, które przez lat 5 dojd do 16,480.000 zi.

a na pokrycie tego deficytu ogólnikowo tylko wskazuje

„profit" z innych funduszów. Dyrekcya Bankowa ma si ska-

da z dyrektora „szlachcica dobrze urodzonego (!) i osia-

dego, oraz dwóch asesorów z rzdu bankierów, albo ma-

jtniejszych kupców kraju, wybranych wszystkich trzech na

sejmie wraz z komisarzami skarbowymi", ale prezydowa

w niej ma Komisya Skarbowa, „a przeto bez kompletu Ko-

misyi Dyrekcyi Bankowej j si jakichkolwiek bd operacyj

nie naley... Dyrekcya powinna by jednym z departamen-

tów Komisyi Skarbowej" (str. 23). Tak niewaciwe skojarze-

nie wadzy administracyjnej i obieralnoci w dwuletnich okre-

sach z czynnociami bankowemi, wymagajcemi specyalnego

uzdolnienia i staoci w zasadach przewodnich, staje si je-

szcze bardziej racem, gdy zwrócimy uwag na ilo ope-

racyj, narzucanych bankowi przez autora. Bo oprócz skupu

starostw i wypoyczania obywatelom ziemskim kapitaów „na

przepad" (t. j. sposobem amortyzacyi) lub na 5% (termino-

wo), bank ma utrzymywa lombardy po miastach i miasteczkach

dla wypoyczania mniejszych sum na krótsze, bodaj nawet

miesiczne terminy szlachcie, mieszczanom osiadym, rze-

mielnikom za ewikcy cechu, ydom za pork kahaów,

nawet wocianom za kaucy ich panów. Nie do na tern:

bank ma podejmowa si asekuracyi, t. j. ubezpiecze od

ognia, od niepomylnych wypadków eglugi rzecznej, od nie-

urodzajów i gradobicia, od hazardów handlu, ba, nawet od

przypadków na morzu... z czasem „kiedy bandera polska

na morzach bezpiecznie buja pocznie" (str. 28). Nastpnie

„buchalterya lokacyjna" ma przyjmowa wkady kapitalistów.

Dalej „bank moe przyjmowa kompanistów do rónych entre-

pryzów w kraju jako to: dobywania kruszców i soli, do za-

fundowania manufaktur, do handlu nawet czyli wewntrznego

czyli zewntrznego tak ldowego jak wodnego, a w rzdzie
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ostatnim ju morskiego, ju rzecznego" (str. 30). Na te wszyst-

kie fantasmagorye wystarczy jedno zdanie—e lgn si one

mogy tylko w takim kraju, gdzie nie istniay nigdy ani

banki pastwowe, ani banki handlowe, ani towarzystwa ubez-

piecze, gdzie operacye finansowe byy dla szlachcica czem
w rodzaju „lana caprina". Z tych przymiotów, jakote

ze szczególnej troskliwoci o dobra zastawne *) wnioskujemy,

e autorem by szlachcic i bodaj zaduony. Zasuguje te

na uwag ta okoliczno, e troszczc si o interesa ziemian,

nie pomyla wcale o potrzebach rzdu, o wojsku, o nagych

potrzebach chwili.

Przeciwnie, w interesie pastwowym wycznie zabiera

niejednokrotnie gos w Izbie, wszed do Deputacyi Ekonomicz-

nej i domaga si rozpraw nad swoim projektem Jacek J e-

zierski, kasztelan ukowski. Nie doczekawszy si wprowa-

dzenia swojego wniosku na porzdek dzienny, wydrukowa

go w Pamitniku Historyczno-Politycznym w i t k o w s k i e-

go**), p. t. Projekt Banku Narodowego. Czytamy tu: „Gdy

Komisye Skarbowe... Bank w biletach z osiemdziesit milio-

nów ustanowi, tak jakby 80 mil. obcych pienidzy do kra-

jowej cyrkulacyi wprowadziy, tak jakby kraj 80-ciu milio-

nami podsyciy... Jakowemi biletami Skarby obojga Narodów

paci bd wszystkie expensa tak cywilne jako i wojskowe

bez (t. j. przez) poow, a drug poow pienidzy, za

*) Zapowiada on, e Administracya Bankowa, po wejciu „percep-

ty" do kasy bankowej „obwieci obywatelów o wieloci kapitau najistotniej

i najszczególniej destynowanego prawem dla ratunku powszechnoci przez

lat 20 pierwsze i dla uwolnienia obywatelów od zgubnego przez lichwia-

rzów wyzyskania, a równo z takowem obwieszczeniem uwiadomionemi b-

d Komisye wojewódzkie i powiatowe, aby doniosy o najuciliwszych

dla dziedziców zastawach dóbr, w okrgu wasnym znajdujcych si, a to

dla tego jedynie, aby wzgld Rzdu, od oswobodzenia dziedziców t smu-

tn przygod przygitych poczwszy, istotnego zarazem dobra kraju sta

si sprawc", str. 10.

**) 1790 r., str. 1123—1128.
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bilety u siebie zostawion, skada bd do Banku biletowego,

aby majcy bilety, a chccy mie za nie pienidze, kadej

godziny móg je przemieni na realne. Z takowego Banku

Skarb Rzpltej adnego mie nie bdzie awantau, owszem na

oficyalistów expens, za kraj 80-ma milionami w cyrkulacyi

stanie si bogatszym. A dopiero z tych milionów, osobno

skadanych do Banku, ustanowi si Bank drugi, Lom-

bard nazwany; z tego Lombardu potrzebni poyczy mog
sum na zastawy srebra, zota, klejnotów i na pewn dóbr hy-

potek po 7%. Z tych poyczonych na hypotek sum

dunicy bd mieli to dobrodziejstwo, e w upaceniu corocz-

nie z kapitau tyle, ile bd chcieli, wypaci si mog... Od

tych dopiero rozpoyczonych (40-tu) milionów Rzplta b-
dzie miaa percepty do skarbu swego, po 7% rachujc,

2,800.000. Odtrci od tego naley na expens oficyalistów,

taksatorów plus minus 300.000, zostanie czystego prowentu

dla Rzpltej 2,500.000; z tych gdy skarby Obojga Narodów

na zakadanie fortec, arsenaów, -krajowych magazynów odo-

corocznie 1,500.000, a 1,000.000 na czyszczenie rzek, -
czenie onych kanaami, na zakadanie fabryk z produktów

krajowych, kopanie mineraów, szukanie czyli warzenie soli,

corocznie oy bd, stanie si ztd kraj szczliwym, lu-

dnym, mocnym i bogatym. Te sto lub wicej milionów, suc-

cessive expensowane, nie wyjd z kraju; bogactwo jego si

nie zmniejszy, owszem go niezmiernie przybywa bdzie, gdy

przy dobrym rzdzie ludno zamieszka próne odogi i te

wszystkie expensowane miliony wraca skarbom bdzie. Te

2,500.000 przybytku corocznie do skarbu nikogo nie ucisn,

owszem ogólno zbogac nie ex monopolio, nie ex ultima

consumentia, ale od potrzebujcych z procentu wynikaj

i owszem gwatownej potrzebie pomagaj. Tento wymys
agodny podobnych Banków ssiedzkie kraje do tej wietno-

ci, w której s, przyprowadzi. Wygoda pienidzy papiero-

wych wiksza jest, ni metalowych, raz dla zodzieja, powtó-

re dla ciaru; miliony papierami w kieszeni przewozi mo-

na, a w metalu niepodobna; po trzecie, bezpieczestwo od
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ognia, gdy zamiast zniszczonych, Bank insze wydaje; zgubione

a ogoszone Bank znalazcy nie wypaca. Prawno banko-

wych biletów jest w Polszcz niezawodna, bo Skarby Oboj-

ga Narodów, majc ziemi wasn w starostwach, bezpiecze-

stwo biletów w 80-ciu milionach hypotekowa i asekurowa

bd. czego inne monarchie w kredycie nie doka, jeli wa-
snej ziemi nie maj. — Ca tre banku w krótkoci wypi-

saem, e Bank jest niby panem, a Lombard jest jego ekono-

mem, Bank pomnaa bogactwo w cyrkulacyi, a Lombard na-

lec mu wypaca intrat... Ten Bank tymczasem do lat

20-tu mniej wicej trwa ma, a po wyszych pewnych latach

jak si Rzpltej upodoba, tene powikszy, zniy, aprobowa
czyli one skasowa wolno bdzie".

Po Jezierskim, jako jednym z najbardziej przedsibier-

czych ludzi w Polsce owoczesnej, zajtym od lat kilkunastu

spekulacyami. fabrykami, umowami ze skarbem, monaby si

spodziewa janiejszych i lepiej wyrobionych poj o kredy-

cie. Tymczasem w projekcie jego znajdujemy naprzód bd
zasadniczy:* zakadanie instytucyi kredytowej bez kapitau za-

kadowego. Pomyla on wprawdzie o funduszu wymiany,

ale ten fundusz mia si utworzy z niedopaconej przez skarb

gotowizny w stosunku poowy wartoci: wic Bank miaby

chyba za zadanie oswaja publiczno z biletami, przekona

kadego szlachcica, e zaraz moe pój do kasy, eby dru-

g poow dukatami odebra, bo zreszt byaby to czcza ope-

racya, praca bez Aadnej korzyci, przenoszenie pienidzy z je-

dnej skrzyni do drugiej. Skarb paciby naleno cakowit

i funduszu swojego za pomoc kredytu nie zwikszyby; tyl-

ko e poowa gotowizny byaby uwizion w kasie wymiany.

Skd tu wynikn moe zwikszenie cyrkulacyi? O tern na-

wet zapomniano, e skarb w cigu jednego roku przynaj-

mniej nie miaby monoci wypuci ani 80, ani 40 milionów

biletów, poniewa nie mia tyle wypat wedug budetu swo-

jego. Poczenie z lombardem przyniosoby zysk bahy (2
1

2

mil.), ale dla czegóby nie mia bank prowadzi wszelkich

interesów bankowych, jak np. dyskonta weksli, przyjmowania
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depozytów, udzielania zalicze, otwierania kredytów bie-
cych, przekazów i t. p.? Przy tak ociaej i szczupej dzia-

alnoci proponowanego Banku, Jezierski uznaje jeszcze po-

trzeb oparcia wartoci biletów, chocia nie wskazuje sposo-

bu uruchomienia tej ewikcyi. Dla braku szczegóowych urz-

dze i przepisów, dla braku wszelkich form, wymaganych od

jakiejkolwiek ustawy, projekt jego by niemoliwym do za-

mienienia w prawo, nie kwalifikowa si do rozpraw sejmo-

wych, zasugiwa zaledwo na nazw pomysu. Z zarzutami

wystpia te Redakcya Pamitnika, zamieszczajc swój ar-

tyku p. t. Myli i Przestrogi nieobojtne dla

Narodu wzgldem projektu Bankowego. Wzór
nowy Banku uytecznego*). Autor, krytykujc

projekt Jezierskiego, twierdzi, e przed wypuszczeniem 80-ciu

milionów trzebaby . naprzód „zebra fundusz w gotowinie,

któryby wyrównywa sumie, jak chcemy mie w biletach;

albo przynajmniej postara si o trzeci cz tyle gotowizny,

a reszta bdzie zastpiona przez to, kiedy skarb owiadczy,

e podatki i ca wszelkie wolno bdzie kademu opaca pie-

nidzmi lub biletami bankowemi". Przewiduje „zamieszanie

i zatrudnienie w cyrkulacyi krajowej, gdyby tak wielkie mnó-

stwo biletów (80 m.) ukazao si w kraju do tego nieprzy-

zwyczajonym. Zkd wzi kapitau gotowego, któryby cho
w trzeciej czci reprezentowa tak wielk w biletach sum?
Za bez tego kapitau czy mona spodziewa si, e bilety

mog si utrzymywa zarówno z pienidzmi i mie z niemi

kurs równy?" Przypomina bankructwo Lawa i nieszczcia,

zrzdzone przez bank sztokholmski, gdy od 1762 do 1775

wyda niezmierne mnóstwo biletów. „Przyszo do tego, e
przez te bilety wyprowadzono z kraju a nawet wszystk

miedzian monet". Nareszcie za jeden talar srebrny musia-

no dawa 96 biletów bankowych. „T okoliczno uwaa-

jc, Fryderyk II wszysUemi cikociami wojny 7-letniej nie

*) Pam. Hist. Polit. 1791), str. 1129—1145.
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da si przymusi do szukania pomocy i ratunku w ustano-

wieniu biletów bankowych". Za wzór do naladowania jest po-

dana ustawa Ban ku Duskiego, który przeistoczy si wtedy z cyr-

kulacyjnego na „ Depozyto-poyczalny z kompanii prywatnych"

z przywilejem na lat 40. Ustawa ta ma by podobna do

banków londyskiego, edymburskiego, berliskiego.

Do artykuu niniejszego przywizujemy znaczn wag,
poniewa ukaza si w czasopimie, które najgorliwiej i sto-

sunkowo najumiejtniej krzewio idee reformy, a którem kie-

rowa utalentowany i zacny publicysta w i t k o w s k i. Mo-

e on sam by autorem artykuu. I có? Trafnie jest

uchwycony bd Jezierskiego w pojciu, jakoby samo wy-

bicie i wypuszczenie biletów bankowych równao si wprowa-

dzeniu 80 milionów obcych pienidzy do cyrkulacyi krajo-

wej; dosy szczliwie jest wyraony warunek nadania bile-

tom wartoci przez nagromadzenie i utrzymywanie gotowizny

w stosunku trzeciej czci do sumy ogólnej wypuszczanych

biletów, wiadomo bowiem z praktyki dzisiejszej, e cz
trzecia, a zwykle nawet i pita, wystarcza do zaspokojenia

wszelkich da wymiany; ale ponn jest obawa „zamiesza-

nia i zatrudnienia w cyrkulacyi krajowej, gdyby tak wielkie

mnóstwo biletów ukazao si w kraju do tego nie przyzwy-

czajonym", a jeszcze dziwniejszem jest zwichnicie celu pro-

ponowanej instytucyi kredytowej. Bo przy zaoeniu Banku

Narodowego idzie o to. eby skarb móg wystarczy na wy-
datki niezwyke i niepodobne do zaspokojenia z wpywów
podatkowych, nie za o wypoyczenie pienidzy osobom pry-

watnym na zastawy i przyjmowanie depozytów. Mona
byo wybornie czeka chociaby lat pidziesit na zaoenie

banku „depozyto-poyczalnego", gdy czynnoci tego rodzaju

byy ju zaatwiane przez bankierów prywatnych — Teppera,

Prota Potockiego, Blanc'a. Kabryta i innych. Nag bya po-

trzeba utworzenia instytucyi, któraby urzdzia i spotgowaa
kredyt pastwowy, któraby posugiwaa rzdowi i operacyami

swemi zdwoia przynajmniej jego zasoby. Pod nazw Banku

Narodowego mymy szukali Banku Pastwowego. Jezierski
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przeznacza dla skarbu maluczk kwot zysków zaledwo _
)!

2

mil., ale w niejasnem jego pojciu o pomnoeniu cyrkulacyi

80 milionami kryla si zapewne nadzieja, e moliwem b-
dzie zwikszenie chociaby wydajnoci podatków; krytyk za
jego ma na myli wycznie wygodzenie interesom pry-

watnym.

Có wyniko z tych wszystkich projektów? W jaki spo-

sób zuytkowa je sejm czteroletni?

Oto w cigu rozpraw odezwa si raz podskarbi Kos-

sowski, e „gdy bd wniesione sumy ze sprzeday starostw

(12 mil.), miaby skarb superat: takbymy zaoyli Bank Na-

rodów}', z którego miaaby Rzeczpospolita korzyci" przy hy-

potekowaniu dóbr królewskich *). W kilka miesicy póniej

król, zalecajc Izbie najpilniejsze do roztrznienia przedmiot}',

mianowicie prawa o sejmikach, sejmach i stray, wymieni

te Bank Narodowy**)". Ale sejm puszcza te napomnienia

mimo uszu. Gdy Jezierski domaga si wprowadzenia

sprawy Banku na porzdek dzienny, odpowiedzia na to

Krzucki: „Uwielbiam autora projektu Banku Narodowego JW.

kasztelana ukowskiego, lecz roztrzsanie radz odoy po

egzaminie Komisyi Skarbowej Litewskiej" ***), a po tym egza-

minie znalaza si znów sprawa pilniejsza. I adnej uchway

nie powzito, i nawet do rozpraw nie przyszo.

To wanie w oczach naszych jest najwikszym bdem
sejmu czteroletniego w dziale prac finansowych. róda ta-

kiej opieszaoci szuka naley w niedostatecznem uzdolnie-

niu posów sejmowych, komisarzy skarbowych, podskarbich

i wogóle caego pokolenia owoczesnego. W istocie przodo-

wnicy postpu, rzecznicy reform wyszli przewanie ze szkó

Komisyi Edukacyjnej i z korpusu kadetów, t. j. z zakadów

naukowych rednich. Akademie Krakowska i Wileska znaj-

*) Dz. Cz. S. G. W. sesya 222 z dnia 18 2 1790.

**) Tame sesya 314 (nie 313) z dnia 1

Tame sesya 402 z dnia 183 17
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doway si jeszcze w stanie przejciowym, przeistaczay si

ze zgrzybiaych redniowiecznych scholastycznych kolegiów

na nowoczesne uniwersytety. Nie wyday one jeszcze go-

dnych uczniów krajowi, a w szkoach wydziaowych nauka

skarbowoci nie moga by wykadan. Tym sposobem tyl-

ko daje si wytomaczy i nieudolno projektodawców i ob-
dne zdania, goszone w literaturze, i obaw icie zabobonn,

z jak sejm wszelk wzmiank o papierach kredytowych

przyjmowa; rozumiano tylko rachunki ziemiaskie, poyczk
dukatami na zastaw wioski lub zapis w grodzie; oswojono

si z wekslami, które wchodz w powszechne uycie dopiero

od r. 1775; ale obrót funduszów w onie narodu, warunki

kredytu publicznego, zakres powagi finansowej wieo zorga-

nizowanego rzdu — byy to ju rzeczy niezrozumiae, niepo-

dobne do wyrozumienia. Sejm nie móg zdoby si na tak

deputacy ekonomiczn, któraby z projektów zoonych lub

z wasnych wiadomoci potrafia uoy porzdn ustaw dla

banku pastwowego. Przyjwszy prawo o sprzeday starostw

podug projektu X. Ossowskiego, sejm odrzuci artykuy

o biletach bankowych, tak ogldnie i gruntownie uoone.

Projekt Kaposztasa by trafnie pomylany, rachunkami

objaniony, w szczegóach dokadnie zredagowany; mona go

byo przyj odrazu bez rozpraw, a nikt go oceni nie ra-

czy. Podskarbi Kossowski przynosi do Komisyi Skarbowej

bahe projekta podniesienia czopowego i stempla, ale rozumia

tyle tylko o banku narodowym, e bdzie móg wypoycza
pienidze na hypotek dóbr, jak to ju czyni na wielk ska-

l Prot Potocki. Monaby nareszcie sprowadzi ustaw}' ban-

ków zagranicznych, zada dokadnych opisów z Londynu,

Parya, Amsterdamu, Berlina od posów swoich, zasign
wiadomoci o zakadanym wanie w r. 1790 Banku Narodo-

wym Stanów Zjednoczonych, który mia spaci ogromny

dug wojny o niepodlego; ale i o tern nikt nie pomyla,

poniewa sama wzmianka o biletach bankowych wywoywaa
w umysach grone wspomnienia bankructw Lawa, banku

szwedzkiego i duskiego, bankocetli austryackich.
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Bez kredytu wszake niepodobna byo w kocu XVIII w.

dokona wielkich przeobrae w budowie pastwa, stworzy

armii stutysicznej. Dokoa wszystkie rzdy uyway i nad-

uyway tej potgi. Austrya w r. 1763 miaa 150 milionów

guldenów, czyli 600 m. zp. dugu (6 razy wicej, _ ni cay

dochód roczny), ale dotrwaa w wojnie siedmioletniej. Kon-

gres amerykaski wypuci papierowych pienidzy na 42 mi-

liony dolarów, t. j. 336 mil. zp. przy ludnoci niespena

4-milionowej; te pienidze doszy do kursu za 100, ale Sta-

ny Zjednoczone zdobyy sobie niepodlego. Anglia groma-

dzia swój olbrzj-mi dug pastwowy ju od koca XVII w.,

ale zdobya sobie panowanie nad wszystkiemi morzami glo-

bu. Zgromadzenia: Ustawodawcze i Prawodawcze we Fran-

cyi, zasila}' skarb wycznie prawie asygnatami; Konwencya

dosza do 8 miliardów w poowie 1794 r., a do 16 miliardów

franków ku kocowi 1795 r., sprowadzia cikie zawikania

ekonomiczne: ale ca skoalizowan Europ odpara i zwyci-

ya. Katarzyna II wydaa asygnat na 200 mil. rubli, t. j.

okoo l,o miliarda zp.: ale Turcy dwukrotnie pobia i Pol-

sk podzielia. Jelib}T sejm czteroletni rozumia te zjawiska

i fakta. czyliby omieli si przypuszcza, e przez proste

podatkowanie i odrczne krótko-terminowe poyczki dostar-

czy skarbowi zasobów dostatecznych do stawienia czoa po-

tn3 rm finansom pastw ociennych? Przechwalali si nie-

jednokrotnie politj-c}' polscy, e Skarb Rzpltej nie jest obci-

on}' dugami: tern wiksz jest ich wina, e tej dogodnoci

nie wyzyskali na ratunek kraju w ostatniej potrzebie.



ROZDZIAW XL

Stan Skarbu Rzpltej w okresie IV.

79. Okres czwarty w dziejach skarbowych powinien

•datowa si nie od zawizania konfederacyi w Targowicy

'(d. 14 maja), nie od limity ostatniej sejmu czteroletniego

(31 maja), nawet nie od akcesu Stanisawa Augusta (23 lipca),

jcz od d. 18 sierpnia, kiedy si rozwizaa Komisya Skar-

bowa Obojga Narodów, wysiawszy ostatni swój rozkaz do su-

perintendenta prowincyi Krakowskiej, e, „kas tylko pod

grob niezwocznego posuszestwa, jako nie mogcy si

•oprze, wyda moe". W pi dni póniej dwaj komisarze,

pozostajcy z dawnego kompletu, i podskarbi w. k. Kossow-

ski, wykonawszy przysig na posuszestwo konfederacyi,

zagaili szereg posiedze Komisyi Skarbowej Koronnej; we
wrzeniu ustanowion zostaa, acz nieskompletowana, oddziel-

na Komisya Skarbowa Litewska: okres walki zakoczy si,

Szczsny Potocki, Xawery Branicki, Seweryn Rzewuski zdo-

byli sobie rzd skarbu i wszystkich zasobów kraju.

Wszake zaznaczone wyej momenta z okresu walki

nie s bez znaczenia i wpywu na obrót funduszów publi-

cznych. Uchwalony na sejmie d. 26 maja pobór generalny

wpywa w czerwcu, ale do tych kas tylko, które nie znaj-

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 23
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doway si w promieniu dziaa postpujcej szybko armii

rosyjskiej. Ile uczyni? Wymiarkowa nie umiemy; wiemy
tylko, e sam Skarb Koronny zwróci póniej szlachcie, nie

liczc poboru od mieszczan, chopów i ydów ofiar}' 10-go

i 20-go grosza *).

Nr. 213.

1,230.035 zp.

a nie wszystko byo zwrócone.

Znajdoway si w kasie Generalnej w Warszawie ofiary

dobrowolne w klejnotach i gotowinie. Tych ostatnich nara-

chowalimy wedug Protokóu **):

Nr. 214.

199.725 zp.

Z drugiej strony Konfederacya Targowicka nie omie-

szkaa paraliowa usiowa rzdu i spoeczestwa, wydajc
pod d. 31 maja uniwersa do oficyalistów komor skarbowych

z gronem zaleceniem, aby nie suchali rozkazów Komisyi

Skarbowej Ob. Nar.; urzdzajc uniwersaem z d. 21 czerwca

administracy skarbow na swoj korzy w ten sposób, i
konfederacye miejscowe miay wedug wasnej uwagi podatki

„doczenie w}'biera i zmniejsza"; nareszcie zakazujc po-

*) Rach. Sejm. ksiga 114 Expens Nr. II: „Na powrócenie poboru

ofiar}' lCgo i 20go grosza w czerwcu 1792 roku zoonego". Rachunków

Skarbu Litewskiego z tego okresu nie znamy, a wic i cyfra zwróconych

podatków nie jest nam wiadoma.

**) Pr. Ek. A 30, str. 1816, 1863, 1872, 1967, 1973, 1978, 1979,

1984, 2013, 2014. Wedug Rach. Sejm. (ks. 112, dochody Nr. II i III wy-

pada tylko 136.416, ale za to w ksidze 114 znalazo si jeszcze 16.593

zp. Rónica moga wynikn ze zwrotu niektórych ofiar i z przetopienia
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yczki pod grob utraty kapitaów *). Or rosyjski po-

par te groby i zdoby dla konfederatów wszechwladztwo

w zwycionym kraju.

W dalszym rozwoju wypadków wyrónijmy trzy epoki:

1) rzdy Najjaniejszej Konfederacji Targowickiej; 2) urz-

dzenia sejmu czyli zjazdu Grodzieskiego: 3^ rozkazy Kociu-

szki i Rady Najwyszej Narodowej w r. 1794.

1 l Nazywajc sejm czteroletni „rewolucyjnym" i niwe-

czc dziea jego. Najj. Konfederacya decyzy swoj z d. 24

sierpnia 1792 r. zniosa podatki podwójne i nakazaa paci
te tylko, które byy pobierane przed d. 3 maja 1791 r. Nie

byo to jednak zupenem obaleniem systemu finansowego,

stworzonego przez sejm nienawistny; nie byo powrotem do

stanu z czasów przedsejmowych. Utrzymanie ofiary 10-go

grosza usprawiedliwiaa N. Konfederacya takim argumentem,

e ofiar uwaa jako dar dobrowolny; ale utrzymania innych

podatków podwyszonych nie usprawiedliwiaa wcale. Snad
daway si sysze jakie narzekania ze strony zwolenników

„zotej wolnoci", bo w listopadzie Najjs. Konfederacya zdo-

bya si na dar wcale hojny: oto, nakazaa bonifikacy czyli

zwrot podatków „narzuconych po dniu 3 maja 1791 r.",

a ju dawno opaconych do skarbu i wyexpensowanych przez

kasy skarbowe **). Oczywicie „bonifikacya" miaa si doko-

sreber w mennicy. Zreszt suma ofiar nie jest kompletn, wpyny bo-

wiem tylko z Siu Komisyj Cywilno Wojskowych; inne nie zdyy przesa,

jak to wiemy dowodnie o czerskiej.

*) Z b i u r wszystkich druków Konfederacyi Targowickiej y Wi-

leskiej tom I, str. 177, 265. Summaryusz Generalny (urzdowy litew-

ski) z ksigi pod Nrem I, Nr. 21.

** Z b i u r wszystkich druków Konfederacyi Targowickiey y Wile
skiej I, str. 306. Pr. E k. A 31, str. 43. Sumaryusz Generalny (urz-

dowy czynnoci Konf. Targ. z wypisaniem treci tak sancitów jakote re-

zolucyi... w myci tak) prawa Sejmu teraniejszego 1793 Ru na dniu 26

7bra zapadego sporzdzony i drukiem Województwom, Ziemiom i Powia-

tom W. X. Lit. ogaszajcy si. Z ksigi pod Nrem I, Nro. 116.
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nywa przez potrcanie kuntrybuentom uiszczonej kwoty przy

opacie przyszych rat podatkowych. Tym sposobem zwróci

skarb koronny 1,230.000 zip., jakemy zapisali wyej (Nr. 213).

Podobna operacya odbywaa si te w skaroie litewskim.

Wszake lojalna Konsekwentno obroców zotej wolnoci

okazaa si nieco za kosztown, bo wypróniaa skrzynie skar-

bowe: na rat marcow wojsko nie otrzymao asygnacyi,

d. 6 kwietnia Komfcya Skarbowa Koronna wyznaje, „e
w kasie nie ma gotowizny", a w maju trzeba byo paci
Grandowi i Smethowi prowizy od poyczki holenderskiej.

Czyniono rozpaczliwe wysilenia; tak np. posano list naglcy

do superintendenta prowincyi ruskiej, aby jak najprdzej

przesa do Warszawy 200.000 zip.; cignito z kunic wszy-

stkie artykuy zdatne do sprzeday (znalazo si takowych

na 31.365 zp.); zawieszono w dobrach biskupstwa krakowskie-

go wszelkie reparacye i roboty; kazano, aby wszystkie zalego-

ci na poddanych i karczmarzach exekwowane byy „pod

odpowiedzi osobist". Wysano te do mennicy wszystkie

srebra z ofiar pochodzce. Byy to wanie owe ofiary, które

przed kilkoma miesicami pyny na walk z t sam kon-

federacy Targowick. W grudniu 1792 Komisya postano-

wia wszystkie fanty sprzeda z licytacji, zatrzymawszy tylko

brylanty, przez króla ofiarowane; srebra za w przystpie do-

brego humoru miano wtedy obróci „na bicie medali dla cnoty

obywatelskiej"! Chocia na licytacyach konkurenci nie stanli,

medal dla uczczenia konfederacyi zosta jednak wybity. Niektórzy

ofiarodawcy wyjednali sobie zwrot darów jak np. Husarzewskie-

mu oddano skrypt jego na 13.000 zip.; zwrócono te brylanty

królowi na rozkaz Sieversa. W kocu Najja. Konfederacya

raczya cofn swoj hojn darowizn: uniwersaem z d. 25

maja odoono bonifikacy poboru do dalszego czasu i naka-

zano paci ju w racie czerwcowej wszystkie podatki przed

3-m maja uchwalone *).

) Pr. Ek. A/31, str. 690; A/32, str. 314, 531, 533, 534; A 33,

str. 22, 58!, 542; A 31, str. 911 — 914; A/32, str. 973, 703. Bonifikacya
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Nie wiele to zreszt pomogo. Od pierwszego marca

rozwara si ju przepa, która pochona sze njzamo-
niejszych firm bankierskich; od 12-go marca zaczyna si ju
likwidacya; wojska rosyjskie i pruskie zacigay nowy kor-

don; w kasie prowincyi Ukraiskiej zabrano 1,150.670, w Wiel-

kopolskiej 1,002.727 zp.; nie wiemy, ile zabrano z kas li-

tewskich; czytamy nieskoczony rejestr skarg na uciliwe

furae i na gwaty wojsk rosyjskich; ndza rozpocieraa si

widomie po caym kraju. Pomimo to Konfederacya miaa

zawsze jakie pilne, wyjtkowe wydatki. Tak, w czerwcu

przywrócony przez jej sancitum do czci Poniski wystpi do

Komisyi Skarbowej Kor. z daniem wypaty: 1) pensyi pod-

skarbiskiej za czas, kiedy sdzon bya jego sprawa; 2 )
pen -

syi przeora maltaskiego na rzecz nieodstpnego swego dru-

ha, gracza hr. Tomatysa; 3) da te zwrotu administracyi

mo;>tu warszawskiego. Komisya dala mu na razie grzeczn

odpraw, lecz poparcie byo widocznie silne, gdy w lipcu

wyda musiaa asygnacy na 15.000 do percepiy czopowego

warszawskiego na sierpie, a w listopadzie gotowizn wypa-

cia 10.000; potem Tomatys otrzyma 20.000 z pensyi prze-

orskiej, a wic razem kosztowa Poniski 45 000 zp. Ankwicz

za swoje poselstwo do Danii domaga si wypaty 4.083 du-

katów w takiej chwili, kiedy ani wojsko, ani król nie byli

zaspokojeni, a domaga si skutecznie, bo w par tygodni

wypacono mu 1.000 dukatów, a potem i reszt (razem

73.493 zip). Konsyliarze Konfederacyi pobierali bez zawodu

swoje pace, a nawet ów magnat tak dumny, bogaty i hojny,

Szczsny Potocki, nie tylko siga po pac jeneraa artyleryi,

ale jeszcze kaza sobie wylicza pensy jeneral-leutenanta.

Podobnie Seweryn Rzewuski kaza sobie wypaci 50.000

-wnosia poow ofiary podymnego, kwart}- i pogównego ydowskiego,

jak wiadczy Relacya Deputaeyi do examinowania Skarbu Ob. N. przez

Stany... 1793 r. wyznaozoney co do Skarbu Koronnego uczyniona na kar-

cie E.
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gay hetmana polnego, zalegej (raczej zatrzymanej, mewy
siedzianej) w r. 1790 za trzy kwartay i za 2 kwartay r.

1792. Wiktorowi Sadkowskiemu tytuem zwrotu wydatków

w czasie aresztu wypacono 18.000. W kocu kwietnia Ko-

misya otrzymaa rozkaz oddania Kossakowskiemu ogromnych

dóbr biskupstwa krakowskiego wraz ze wszystkiemi kuni
cami i fabrykami, poniewa N. Konfederacya „kocioowi je

przywracajc... prowenta z nich w nagrod zasug tego JW.

biskupa (inflanckiego) na dochód i uytek jego przeznaczya".

Komisya Skarbowa, „znajc posuszestwo", natychmiast do-

zwolia obj te dobra Kontrymowi, jako specyalnemu ple-

nipotentowi Kossakowskiego i do podania onych oficyalistów

swoich wyznaczya *).

Rachunki Generalne Sejmowe nie mog nam dokadnie

okreli gospodarki Targowickiej, poniewa ukadane byy
w okresach pórocznych, poczynajc od d. 1 wrzenia t. j.

od zwykej daty roku finansowego, a rzdy konfederacyi

trway znacznie duej. Zuboenie skarbu odbija si wszake
wyranie na ksidze 115 koronnej, obejmujcej okres od d.

1 wrzenia 1792 do d. 1 marca 1793 roku. Zachodzi nawet

zmiana w ukadzie samych rachunków: znikaj dawne sze
dziaów, pozostaj tjiko cztery, a waciwie trzy (bo Nr. III

jest tylko „rekapitulacy percepty i expensy", czyli bilan-

sem): pod Nrem I mieci si dawny remanent, pod Xrem II

zczone s wszystkie dochody i wydatki z dawnych N-rów

*) Pr. Ek. A/32, str. 297, 351, 793, 941, 1481. Rachunk
Glne Seymowe ksigi 117 i 118. Pr. E k. A/32, str. 658, 700, 871,

287, 652, 653, 667. Co do furaów rosyjskich i uciliwoci patrz np

w Sumaryuszu Glnym. Protokó Nr. 2do uniwersa konfederacyi litew

skiej pod Nrem 2 sumaryusz materyi Nr. 9, !0. Prot. Nro. 5, Nr. 6, 10,

Protokó Nr. 4 Nr. 107 i r. p. Dwie pozycye (Rzewuskiego i Sadków

skiego pochodz z „Wyszczególnienia sum wzitych pod rónemi tytuami

ze Skarbu Narodowego za sancitami spisku Targowickiego i Zjazdu Gro

dzieskiego, z ksig Komisyi w kasie bdcych wypisanych dnia 15 sierp

nia 1794 roku", (rkopis). Ogó tych sum wynosi 1,185.750 zp., oprócz

7-miu asygnacyj, wydanych na przyszo Mesynerowi na 1,390.191 zp.
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II, III i IV; nareszcie pod Xrem IV znajdujemy rekapitula-

cy remanentów. Nie widzimy potrzeby ani poytku z po-

wtarzania szczegóowych pozycyj—s one ju znane z ta-

blic dawniej podanych; do powiedzie, e si zmniejsza

liczba i waga tych pozycyj. Podajemy wic sum}' ogólne.

Tab. 215.

Z Rachunków Generalnych Skarbu Koronnego

od 1 wrzenia 1792 do 1 marca 1793 r.

Nr. II. Zip. Gr. Den.

Summa percepty pórocznej 15,496.938 2 47s

„ expensy „ ... .... 17,940.675 5 6

Xr. III.

( Rekapitulacya percepty i expensy .

Zostajcy remanent na d. 1 7bris 1792 w go-

towinie dla niewyrównywajcej percepty pó-

rocznej tu do Rekapitulacyi przenosi si w su-

mie

Percepty Glnej pórocznej od dnia 1,9 1792 do

1,3 1793 jest

Summa

£xpensy pórocznej

Zostaje z percept}- post expensas

Jako to:

W gotowinie w skarbie zostawa powinno zip.

2,290.866 gr. 1 den. 145
/8 , leez gdy z tych

wzi Ur. órawski b. Superintendent ukrai-

ski zp. 111.950 gr. 15 den. 15, przeto zo-

staje tylko 2,178.915 15 17 5
/ s

Na Retentach etc
j

359.959 27 7>/
4

| 595.103 28 8' .

5,217.756
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Nadto z remanentu znajduje si dana do fabryk

tabacznych suma 1,000.000

Podug prawa obywatelom krajowym na procent

dana 213.000

Tak wic, pomimo ograniczenia spaty dugów (opa-

cono tylko prowizy do Holandyi 79.995 zip.), pomimo

uszczuplenia wydatków na poselstwa zagraniczne a do 40.000

zp. i pominicia niektórych innych wydatków, dla zapenie-

nia deficytu trzeba byo uy przeszo poow remanentu,,

który dawniej miewa inne przeznaczenie.

Rachunków skarbu litewskiego nie znamy, ale pewni

jestemy, e nie doczytalibymy si w nich lepszego stanu fun-

duszów. Pewno t opieramy na wskazówkach protokóu

Konfederacji Litewskiej. Tak, jeszcze we wrzeniu z powodu

„nieznajdowania si kompletu Komisyi Sk. Litt." zalecono

Tyszkiewiczowi, jako prezydujcemu, aeby sam jeden pod-

pisa kwit na sum wojsku litewskiemu od skarbu koronnego

nalen; póniej na zapytanie tego Tyszkiewicza podskarb.

w. litt., zwrócono wszystkich oficyalistów do winnego jej

posuszestwa, ale zakazano jej wszelkich asygnacyi prócz

zapacenia expensów Fundi i królowi, „gdy z przyczyn za-

mieszania krajowego ani liczba wojska, ani wielo percepty

skarbowej nie s wiadome". Snad nie dobrze wróono o tej

percepcie, gdy „na wydatki Konfederacyi Generalnej" nao-

ono podatek nowy po gr. 15 z kadego dymu *). A dla

„cnotliwych" obywateli Konfederacya Litewska nie bya nie-

mniej uprzejm od Koronnej. Tak np. kamienic, nalec do-

urzdu skarbstwa w Wilnie, zabran przez Suchodolskiego, ka-

sztelana smoleskiego, zostawia w jego posiadaniu do rozpo-

znania w sdach Asesoryi Litt. „z powodu oonych na restaura-

*) Su mary us z Giny etc. Protokó Nr. 4 p. t.: Protokó Czynno-

ciów Konfederacyi Glnej W. X. Lit. zaczty roku 1792 m-ca wrzenia 9

dnia w Brzeciu Lit. Nr. 2. 12, 29. Królowi kazano wypaci w padzier-

niku ze skarbu Litewskiego 666.666 zp. (ksiga Nr. 1, determinacya Nr. _
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cy wydatków"; w r. za 1793, stosujc si do noty Sieversa,

przywrócia zniesion przez sejm czteroletni zmian starostwa

Pogowskiego za Lachowicze i nadaa mono biskupowi

Massalskiemu w kadym czasie, nawet z uyciem siy zbrój

nej, obj w posiadanie dziedziczne: Polg z wsi Tarwidy.

Mejszago, Plungiany i Szyrwinty. Potem zaraz kazaa wy-

da w doywotni dzieraw z opat poowy dochodów, wy-

kazanych przez ostatni lustracy, same Lachowicze, wieo
przemienione w królewszczyzn, hetmanowi Szymonowi Kos-

sakowskiemu. Temu Kossakowskiemu zapewniona suma

500.000 zp. na starostwie braclawskiem (z warunkiem, e
przed wyliczeniem tej sumy nikt do posesyi starostwa przyj-

:

nie moe) niby wydatkowana z wasnej kasy przez hetmana,

wszake bez wymienienia: na co? Niepodobna przypuci,

eby na wojsko, gdy znajduj si w Protokóle asygnacya

na 2.281.469 zp.. oraz dwa kwity: na 900.000 i na 1,393.359

zp. odu w cigu kilku miesicy r. 1793, wypacone ze skar-

bu. Otrzyma nadto Kossakowski ga general-leutenantsk za

lat3 l

o w kwocie 42.000 i hetmask za kwarta jeden 10.000,

razem 52.000 zp. I Ankwiczowi dano 15.451 zp.. i Józe-

fowi Zabielle „w nagrod zasug" dwa starostwa (wilkiskie

i telszewskie \ i panowie konsyliarze generalnoci nie za-

pomnieli o sobie. Tak np. jaki konsyliarz Szpink „w na

grod pracowit3'ch zasug" wzi dzieraw grabowsk, Ro-

manowicz dzieraw Matucie, Manuzzi kaza sobie zmniej-

szy podatek ze starostwa opeskiego, gdy lustracya z r. 1789

bya niby uciemiajca; miano mu nawet potrca przebór

z lat poprzednich: nareszcie sekretarz Ferd. Kontrym otrzy-

ma starostwo inturskie. Ogó wypaconych za sancitami Kon-

federacyi i Sejmu Grodzieskiego sum obliczano na 1,5 mi-

lionów *). Przy takiej gospodarce dochody skarbowe nie mog
by w stanie kwitncym.

*) Tame Nr. 176; Protokó N"r. 5 od roku 1793 m-ca stycznia 25

dnia Xra: 21, 53, 120, 121, 301, 176, 151, 348, 318, 344. Gaz. Rzdowa
Nr. 4, str. 15.
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SO. Po dokonaniu drugiego rozbioru, sejm Grodzieski

prawem swojem z d. 27 sierpnia 1793 zleci ministrom Pacis

Ob. Narodów uoy budet czyli projekt dochodów oraz

wydatków, zastosowany do nowych uszczuplonych granic.

Do tej czynnoci zasiedli nowi ministrowie, mianowani przez

Sieversa: Ogiski Micha, dawniej pose w Hollandyi, obecnie

podskarbi w. W. X. Litt., Zauski Teofil podskarbi nadw.

kor., Fr. Moszyski marszaek w. k., Tyszkiewicz Ludwik

ju nie jako podskarbi, ale jako marszaek w. W. X. Lit.,

Plater Kazimierz kanclerz lit., czasem Sulkowski Antoni kan-

clerz kor., a z dawnych Dziekoski, podsk. nadwor. litt. Po-

siedzenia odbyway si w pomieszkaniu Moszyskiego, który

by najczynniejszym czonkiem owej deputacyi. Za wska-

zówk sejmu przyjto zasad zmniejszania wszystkich plac

cywilnych, poczynajc od króla, o czwart cz. Przy uka-

daniu tabeli przewidywanych dochodów Deputacya uznaa za

konieczne przez wzgld na wycieczenie obywateli miasta

Warszawy znie pacony przez nich od r. 1789 „uciliwy"

podatek ofiary (400.000 zp.) i wróci do podymnego z pól-

podymnem takiego, jakie byo pacone przed r. 1788 t. j.

160.000 zp. Przewidywaa te znaczne zmniejszenie na po-

datkach niestaych (porednich) z powodu „odjcia tylu ró-

de, zeszym sejmem otworzonych". Dla powetowania tych

ubytków nie znalaza Deputacya innego sposobu, jak da
od króla, aby si zrzek swojej trzeciej czci ce w Koronie

i Litwie. Stanisaw August, jak zwykle, przysta na to -
danie bez oporu; ofiar jego obliczono na 250.000 z cla ku-

pieckiego koronnego i na 208.000 ze wszystkich ce litewskich.

Przy ukadaniu za tabeli wydatków wypado „uoy pro-

porcy" czyli oznaczy stosunek, w jakim skarb litewski mia

si przykada do expens spólnych z Koron. Poniewa roz-

biór kraju uszczupli w znacznie wikszej mierze prowincye

koronne, ni Litw, przeto zamiast stosunku dawnego (1 :
9'

oznaczono nowy jak 10 do 6. Tym sposobem Deputacya do-

sza do nastpnych sum budetowych.
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Tab. 216.

Dochody.

Summa niezawodnego przychodu Skarbu Koronnego. 10,000.0000

„ W. X. Lit. 6,000.( 00

Wydatki (podug Rekapitulacyi .

Król Imci 3,000.000

Fundusz umarzajcy dugi Rzpltej 2.000.000

Lista (suba*) cywilna 3,369.944 15

Summa .... 8,369.944 15

Na wojsko 7,630.055 15

Summa ogólna expensy . . . 16.000.UX)

Szczegóowych pozycyj nie powtarzamy, poniewa ten

budet trwa zbyt krótko, a nawet nie by w zupenoci wy-

konany z powodu powstania Kociuszkowskiego *).

Sejm, uchwa z d. 21 padziernika, wszystkie wnioski

deputacyi zatwierdzi, a chocia przy tej sposobnoci sejmowi

czteroletniemu naaja i niby do tabeli 1776 wraca, przecie

jego system podatkowy z maoznacznemi zmianami utrzyma **).

Rachunki generalne Skarbu Koronnego obejmujce: 1) pó-

rocze od 1 marca do 1 wrzenia 1793 r. i 2) pórocze na-

stpne do 1 marca z doczeniem okresu pótoramiesicznego

do d. 17 -go kwietnia 1794 r. nosz widoczne oznaki zamtu,

w jakim si rozbierany kraj znajdowa. W pierwszym z tych

rachunków podug ksigi 116 Remanent przedstawia si w na-

stpnej postaci:

*) Tabele szczegóowe oraz cay przebieg narad na 14 sesyach, od

dnia 30 sierpnia do dnia 12 padziernika 1793 roku obejmuje drukowany

„Protoku Czynnoci Deputacyi do uoenia Tabelli wydatków Listy

Cywilney wyznaczone}'".

**) Prawo p. t. Podatki Oboyga Narodów i Urzdzenie Wydatków

O. X. (na oddzielnych póarkuszówkach drukowane) z podpisem: J. X
Massalski B. W. W motywach czytamy: „Gdy sejm zeszy Rewolucyjny
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fabryki tabaczne i dobra obcione dugiem skarbowym zna-

lazy si za kordonem; podobne znaczenie maj retenty

Nru II. Jako, gdy si ukoczyo wytykanie nowych granic,

pokazao si, e pokany 6-milionowy remanent zmala do

367 624 zp., które znalazy si w rachunku nastpnym.

Ten nastpny i zarazem ostatni rachunek, uoony przez

Komisy Skarbow Koronn (ksigi 117 albo 118), zawiera

obrót funduszów publicznych w nastpnym bilansie:

Tab. 218.

Rekapitulacya Percepty i Expensy.

Percepty pórocznej a 1 mar. ad 1 Tbris 1793

wraz z doczeniem ad 17 Aprilis 1794. 7,532.621 7 5
/s

Pozostao si z remanentu sejmowego . . . . 367.624 1 15'/4

Suma . . 7,900.245 8 15 7
/8

Expensy raty 7browej wraz z przyczon ad 17

April. 1794 oprócz sumy z Remanentu

wypaconej zp. 272.992 gr. 15 den. 8 7,121.847 20 13'/,,

Restat . . 778.397 18 2 5
/s

Taki to maluczki remanent i to nie w samej kasie Ge-

neralnej, ale te we wszystkich prowincyonalnych znajdowa

si w dniu wybuchu powstania Kociuszkowskiego. W War-

szawie Protokóy Komisyi Skarbowej wiadcz o nieustan-

nych i cikich kopotach: w lipcu niema funduszu na opat
wojska, ani na pensye dla komisarzy policyi; we wrzeniu,

na 3,562.613 zp. nalenego odu jest w gotowinie tylko

Warszawski pod wielorakiemi tytuami róne nowe podatki postanowi,

które czsto dla nieuytecznoci swoich przeznacze, jako to: z rzezi, z st-

pia podwyszonego prócz orderów, podatku 400.000 zt. na Warszaw na-

oonego... czci nakoniec dla illegalnoci czynów caego sejmu uchyli

uznalimy za rzecz przyzwoit". Jednake utrzymane s: ofiara i kwarty

2, 2'/'., 3
1

/.., i 4, to jest, wanie gówne.
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l
1

a
miliona; w styczniu 1794 Komisya chce poyczy z Ko-

misyi Bankowej pienidze „na zaspokojenie wojska nieodbi-

cie potrzebne" z zapewnieniem, e „terminu nie uchybi", ad.

7 kwietnia jut nie przysza do skutku licytacya na arend

królewszczyzn „bo konkurentów nie byo*)". O skarbie lite-

wskim z tej epoki nic nie wiemy.

Warto jednak rzuci okiem na tab. 170, eby si prze-

kona, e nawet po klskach drugiego rozbioru i po nowem
uszczupleniu granic dochód Skarbu Koronnego przewysza

jeszcze cyfr dochodów z okresu drugiego. Widzimy w tym

fakcie dowód nowy doniosoci reform finansowych sejmu

czteroletniego, gdy utworzony przeze system, acz z pewne-

mi zmianami, utrzymywa si dotychczas.

Winnimy jeszcze dokoczy przerwane w § 77 dzieje

poyczek zagranicznych holenderskich.

Po wykonaniu przysig na posuszestwo Konfederacyi

Targowickiej. nazajutrz Komisya Skarbowa Koronna pomi-

dzy innemi daniami zapytywaa: czy ma opaca prowizy

od 10 mil. holenderskiego dugu i czy ma rozwaa wieo
nadeszle „nowe odezwy od bankierów?" Komisya na pierw-

sze zapytanie otrzymaa zapewne odpowied twierdzc, jak

si okazuje z dziaa póniejszych. Co do drugiego Najjn.

Konfederacya na razie nie chciaa zaciga dugu, chocia

d. 29 sierpnia nadszed powtórny list „bankiera z Amsterda-

mu", owszem kazaa nawet zerwa zawart poprzednio z de

Haanem umow, zada od niego zwrotu skryptów, a gdy-

by wbrew temu daniu mia dalej zbiera kapita}', ogosi

*) Pr. Ek. A 32, str. 883, 871, 1117; A 33, str. 6, 459. O stanie

kasy generalnej posiadamy ostatni wiadomo z pomylniejszej przedpo-

wstaczej chwili, mianowicie: na dzie 24 lutego zostao gotowizny w ka-

sie generalnej 129.591 zip., a razem z prowincyami 810.259 zp.; do tego

doliczono w sperandzie 240.000 i w delatach 240.671, razem cay remanent

wynosi 1,290.931 zp., które podskarbi Kossowski kaza dokompletowa

do 1,400.000 (Plika Xr. 48 p. t. Noty od rónych Magistratur 1793 i 1794

po Seymie Grodzieskim w Arch. GL).
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najsolenniejsz protestacy. Rozkazy te Komisya wykonaa,

przesiawszy list do Middletona, sekretarza poselstwa polskie-

go w Hadze, i udzielajc odmown rezolucy na memoryat

X. Ossowskiego. Ale Haan skryptów zwróci nie chcia

i do sejmu zaapelowa; urzd za amsterdamski zawiadczy,

e ju jest zacignitej poyczki 797.000 z. holend., które

s oddane do dyspozycyi domom Prota Potockiego i Teppera.

Komisya wszake uznawaa kontrakt za zerwany, poniewa

wypata tych sum powstrzyman bya przez X. Ossowskiego

w d. 30 lipca. Cofnito wic plenipotency i ponowiono po-

lecenie Middletonowi, aby protestacy w Amsterdamie ogosi.

To poskutkowao: w styczniu Haan zapewni, e bez woli

Komisyi poyczki zaciga nie bdzie. Wkrótce wszake

sprawa wika si zacza. Konfederacya zdecydowaa si

przyj owe 797.000 z., ale Tepper i Potocki odmówili wy-

paty w d. 9 lutego 1793 r. pod pozorem, e „bez X. Os-

sowskiego nic czyni w tym interesie nie mog". Dziwnem

wydawa si moe, i X. Ossowski nie czyni nic, gdy wa-

nie naleao mu by czynnym; dziwn te wydaje si nota

Komisyi do Konfederacyi, we 27 dni póniej pisana w celu

odwiedzenia, aby tej sumy nie bra i obrachunku nie robi,

dopóki Haan straconych z jego winy korzyci skarbowi nie

wynagrodzi, tern bardziej, e przysya pienidze bez dyspo-

zycyi Komisyi. Z tej noty wyzieraj bodaj manewry ban-

kierów, ostatnie ich wysilenia, eby si od grocego im ban-

kructwa ratowa. Ale w kilka dni póniej rozwara si przed

nimi przepa. Katastrofa bya znan Komisyi ju d. 1 mar-

ca *). Sprawa de Haana skomplikowaa si jeszcze bardziej.

Znalaz si teraz (d. 12 marca) X. Ossowski ze skryptami

Teppera i Potockiego, ale Komisya ich nie przyja, bo ju

*) Nawet 25 lutego kredytorowie ju zadali w Sdach Konfede-

racyi zabezpieczenia funduszu Teppera; ten wszake owiadczy, e wierzy-

cielów swoich uspokoi chce i zada terminu na uoenie bilansu swego;

dano mu 4 tygodnie (List Deszerta z dnia 26,2 1793 w Korespondencji

Kiciskiego, tom II).
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wartoci pieninej nie miay. Sumy Huiina utony wraz ze

wszystkie mi innymi kapitaami w procesie likwidacyi, przeszy

d ) rak nowo ustanowionej Komisji Bankowej. Znów tedy

zacza si korespondencya z Middletonem, przesyanie do

akt expozycyi interesu, odwoywanie si do porednictwa Ho-

guer'a Grand i Smeth'a w celu odzyskania skryptów i t. p.

Haan do adnej propozycyi przychyli si nie chcia, a pra-

wnicy amsterdamscy, do narady wezwani, orzekli, i za wy-

przedane obligacye Haan'owskie Skarb Koronny odpowiada

winien, o swoj za naleno proces Haiinowi wytoczy mo-

e. Jednoczenie brak gotowizny w skarbie spowodowa

zwok w wypaceniu prowizyi Hoguer'owi Grand i Smeth"o\vi;

na usprawiedliwienie wszake Komisyi zaznaczy wypada,

e na kilka tygodni przed terminem (t. j. przed 1-szym maja)

przesaa not do Konfederacyi o potrzebie asygnowania oko-

o 10.000 czer. z., a nie otrzymawszy odpowiedzi, ponowia

przedstawienie swoje w dziesi dni póniej. Tymczasem

tlómaczya si przed Holendrami, e w Warszawie aden ban-

kier nie chce remittowa pienidzy do Hollandyi (d. 17 kwie-

tnia; potem, e dochody zajte zostay przez wojska obce, e
rachunków zebra niepodobna (11 maja). Wszake d. 17

maja wynalaza ju fundusze i cakowit sum 10.300 czer.

z. zoya w kasie pod kluczem Meysnera, który mia prze-

sa j do Hollandyi nie pierwiej jednak, a zoy kwit Sm-
tna i Granda. Za sw usug Meysner kaza sobie zapaci

a 3°/o- Rata nastpna, lipcowa bya te zawczasu, bo d. 8

czerwca, przygotowana i Meysnerowi oddana. Kiedy wic

Grand i Smeth skaryli si na uchybianie terminów, Ko-

misya moga zasadnie ich zarzut odeprze argumentem, e
kwity nie byy we waciwym czasie przysane. Kredyt Rzpltej

za granic zosta uratowany o tyle przynajmniej, e bankie-

rowie uwierzyli w rzetelno Komisyi Skarbowej *).

*) Pr. Ek A 31, str. 7— 13, 27, 129, 149, 218, 658, 660; A/32,

str. 99, 215, 236, 283, 282, 348, 480, 483, 488, 531, 621, 623, 682, 712,
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Interes Haana wznowi si na sejmie, przyjechali bo-

wiem do Grodna z penomocnictwem jego dwaj pomniejsi

bankierowie: Hasselgreen i Gulcher. dali oni, aby suma,

Tepperowi i Potockiemu dorczona, bya teraz wypacon
przez Skarb Koronny Haanowi. Ukady poszy gadziej, gdy

pose rosyjski Sievers obieca gwarancy swego dworu. Sejm

grodzieski uchwali dwie nowe poyczki: 10 mil. dla Rzpltej

i 7.500.000 zp. na spacenie dugów królewskich. Hassel-

green i Gulcher nie byli dalecy od ofiarowania usug swo-

ich do zrealizowania tych poyczek i nawet przyjechali do

Warszawy. Dnia 3 grudnia 1793 r. Komisya odbya z nimi

pierwsz konferency; nazajutrz o 11-ej naradzaa si z ban-

kierami krajowymi: Blankiem, Satlerem, Pocim i Berneaux;

6 grudnia wydaa uniwersa, wzywajcy obywateli krajowych

do poyczania sum Skarbowi, napisaa list do Hoguera Grand

i Smeth'a: ale korzystnych widoków nigdzie powzi nie mo-

ga. Warunki Hasselgreena i Gulchera byy uciliwe: 9°/o

prokury, przyjcie w obrachunku papierów Haana, potrcenie

dawniej zacignitego w Hollandyi dugu królewskiego w kwo-

cie 2,300.000 zp. z opat 1" „. Nie poskutkowao „zdanie

Komisyi na punkta przez bankierów holenderskich podane".

Potrzeby nagliy. Dnia 22 grudnia, wieczorn por kancela-

rya Komisyi otrzymaa rezolucy Króla i Rady Nieustajcej,

i zaraz w tyme dniu, czyli raczej tego wieczora, Komisya

przystpia do ostatecznych ukadów z Holendrami, a d. 27

grudnia podpisane zostay punkta nowej poyczki holender-

skiej. Bankierowie utrzymali wszystkie swoje warunki, bo

chocia porachowali sobie za prokur i kurta tylko 8%, ale

za to wzili 1% °d papierów Haanowskich; same te papiery

(obligacye) musiay by przyjte pro persoluto w rachunku,

równie jak dawny dug królewski. Zwrot cakowitej poy-

791, 1453. Dotd opowiada w krótkim wykadzie spraw de Haana Rela-

cya Deputacyi Sejmu Grodzieskiego do exam. Skarbu na kartach Gl— G2.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. HI. 24
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czki mia si ukoczy w r. 1811. Cz prowizji miaa by
nawet przez skarb rosyjski opacan *).

Atoli wanie z tej strony wynika nowa trudno: dnia

2 stycznia 1794 r. doniosa Komisya Radzie Nieustajcej, e
ambasador rosyjski wypat zawiesi; dla utrzymania kredytu

przeto skarb koronny z upowanienia Rady wypaci braku-

jc sum z wasnej kasy za porednictwem Meysnera. Po-

tem d. 1 1 marca jenera Igelstrom wezwa do siebie podskar-

bich i komisarzy na konferency, oglda wszystkie dokumen-

ta i dopytywa si, jaka jest pewno, e bankierowie dotrzy-

maj umów? Zapewnienie Hasselgreena, e uskuteczni poycz-

k dworu szwedzkiego, snad nie wystarczao jeneraowi, po-

niewa Komisya napisaa do Middletona, eby si dowiedzia

o stanie zamonoci Hasselgreena przez Hopego. Odpowie-

dzi na ten list ju nie ma w protokóle**). W par ty-

godni póniej Kociuszko powoa naród do powstania, po-

yczka tedy holenderska do skutku nie przysza, a bankiero-

wie uregulowali swoje rachunki zapewne ju z trzema dwo-

rami rozbiorczemi.

HI. Rozpaczliwy by stan skarbu, okropny by stan

ekonomiczny kraju w chwili, gdy si zaczynao powstanie

Kociuszkowskie. Bankructwa szeciu firm pochony w swo-

ich passywach przeszo 150 milionów zp., a likwidacya za-

ledwo si rozpocza i nic prawie nie zwrócia jeszcze wie-

rzycielom z masy aktywów; „publiczna skadka furaów dla

wojska moskiewskiego", zarzdzona przez Konfederacy Tar-

gowick i siedmkro ponawiana, wyczerpaa zapasy zboowe;

opata za nie „po nizkich cenach" i z wielk mitrg dawaa

si odebra od jeneraa Igelstroma ***); na wiosn 1793 Nie-

• Pr. Ek. A 32, str. 862, 1500, 1533, 1526, 1580, 1582, 1591—
7. Pamitniki Sieversa w Pamit. XVIII, wydanie upaskiego, tom V,

str. 403.
• Pr. Ek. A 33, str. 6, 26, 335.

Gdy Sievers chcia paci, zawsze albo milczenie, albo kontr-

rozkaz z Petersburga na drodze mu staway. Igelstrom by w przeszkodach
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men i Wisa byy „zamknite" dla statków polskich, przepu-

szczano tylko nowych poddanych Imperatorowej; w jesieni

lkano si godu; spustoszenia, zrzdzane przez wojska ro-

syjskie, wywoyway ca gam jków i narzeka ze strony

obywateli polskich, a byy energicznie stwierdzone przez po-

sa rosyjskiego Sieversa *); skarb koronny utraci znaczne su-

my w prowincyach, zajtych drugim rozbiorem; Komis3 ra Skar-

bowa musiaa zdobywa si na wszelkie moliwe sposoby,

eby od wojsku zapaci, a z trudnoci moga dosta ma-

sumk, eby Tyszkiewicza do Petersburga posa; cay za-

pas gotowizny w kasach koronnych, jak widzielimy, wyno-

si zaledwo 778.397 zp. W Litwie za ca kas Komisyi

Skarbowej Grodzieskiej, kas ekonomij królewskich i zapasy

magazynów sukiennych zabra jenera Cycyjanów, gdy po

wybuchu powstania cofa si z Grodna na Pisk; nadto na-

oy jeszcze kontrybucy na mieszczan grodzieskich, która

mu uczynia 108.600 zp. **).

niewyczerpany: to brakowao mu pienidzy, to jeeli mia pienidze, nie

mia rozkazu do pacenia. Dopiero w kocu padziernika pisa Igelstrom,

e ju zapaci milion rubli, a ma do zapacenia tylko 300.0)0 rubli i to

„jedynie dlatego, e wierzyciele rachunków swoich nie pokoczyli". (Pa-

mitnik Sieversa wydanie upaskiego V, 369, 376). Szlachta miska
w petycyi do cesarza Pawa I w punkcie 7mym dopraszaa si, aby za do-

stawiony siedem razy fura podczas Konfederacyi Targowickiej, prócz zbie-

ranego bez kwitów, nastpia zapata, chociaby tylko wedug kwitów (TJe-

Ilyje: CraBHCJi. ABrycTi, bt, rpojrrfe h Jlirroa bt. 1794 r. Cnó. 1871, str.

225).

*) Sievers pisze do Katarzyny: „....krzyki na ciary, jakich woj-

ska W. Imp. Mci z wielu wzgldów s przyczyn, szczególnie z obawy
godu i dla nizkich cen, jakie pac, nadto nieunikniony brak karnoci

w kraju, gdzie nie masz adnej policyi"; da wycofania wojsk rosyjskich

z Litwy i Korony (Pamitniki wyd. upaskiego V, 357. O zatrzymywaniu

statków 152, 163).

** „Journal Historiue" z listu pod dat 8 5 1794 Koku na str. 60;

kasa skarbu Rzpltej Litewskiej szacowan bya na 600.000 zp.; cyfra mo-

e by niepewna, ale fakt zaboru wszelkich pienidzy publicznych przez

jeneraa nieprzyjacielskiego, lubo nie z urzdowych róde wzity, musi by
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Tak wic Kociuszk i jego wspópracowników oczeki-

way wszdzie puste skrzynie skarbowe, a napenia lub

zasila je mona byo tylko rodkami nadzwyczajnemi i go-

rc ofiarnoci spoeczestwa.

W pierwszym dniu powstania, d. 24 marca 1794 w Kra-

kowie zgromadzeni „obywatele mieszkacy województwa

krakowskiego", spisujc uchwa wzgldem urzdzenia i opa-

trzenia siy zbrojnej, obmylili te pobór na podstawie osta-

tniego prawa, wydanego przez sejm czteroletni na czas wo-

jenny, ale ze znacznem powikszeniem skali, z zastosowa-

niem nowej zasady: progresyi w stosunku do intrat. Odno-

ne punkty tej uchway brzmi jak nastpuje: „Gdy skarb

publiczny zostaje dotd w rkach zdrajców ojczyzny i zagra-

nicznej przemocy, zatem na pierwsze potrzeby i nieuchron-

ne wydatki siy zbrojnej uchwalamy na ten raz pobór na

województwo nasze, pewni, e obywatelska gorliwo nasza

od wszystkich województw naladowan bdzie. Pobór ten

w nastpujcym rozkadzie mie chcemy: 1) Doywotni po-

sesorowie starostw i wszelkich królewszczyzn 3 kwarty, ex-

pektanci 372 , emfiteuci 4 kwarty zapac podug ostatniej lu-

stracyi. 2) Dziedzice ziemscy, którzy przez prawa sejmu

konstytucyjnego do ofiary 10-go grosza s obowizani, ci,

których intrata od 100 z. do 2.000 dochodzi 10°/ zapac;

ci którzy od 2.000 do 10.000 intraty maj od pierwszych

2-ch tysicy 10°/ od reszty 20°/ zapac; ci, którzy maj
10.000 do 50.000 intrat}', od pierwszych 2-ch tysicy

wiarogodnym a nawet koniecznym; kwota pobranej kontrybucyi nosi te

cech wiarogodnoci. Wawrzecki w zeznaniach petersburskich mówi

o zapaceniu 120.000 zp. kontrybucyi i o zrabowaniu wszystkich domów

okoo Grodna (Hiema bt> Oónr. Hdopiu u ,],peBH. Poccinc. 1867, I, str. 62

Cjirfecb). Jenera Paszkowski (Dzieje Tadeusza Kociuszki, Kraków 1872

str. 99) wie, e wszyscy wysi oficerowie oddziau xicia Cycyjanowa nale-

gali, aby kaza Grodno w perzyn obróci, a mieszkaców wyci. Cycyja-

now opar si energicznie i w szlachetnym gniewie zerwa z siebie szarf,

ale zupienia musia dopuci.
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10"
„ od 8-miu nastpnych tysicy po 20"

,
a od reszty

30° „ zapac; ci, którzy maj nad 50.000 intraty, w ró-

wnej progresyi jak poprzedzajcy paci bd. wyjwszy,

i od tego, co maj nad 50.000 intraty 40" „ zapac,

a to podug podania swych intrat przed Komisy do ofiary

10-go grosza. 3) Duchowni w nastpujcej proporcyi pobór

ten paci s obowizani: ci, którzy od 100 do 1.000 z. ma-

j intraty, 10" zapac; ci, co od 1.000 maj a do 2.000

intraty. od pierwszego tysica 10°
, od drugiego 20"

,, za-

pac; ci za, co maj wicej jak 2.000, od pierwszego ty-

sica 10°
, od drugiego 20%? a od reszty co maj nad

2.000 intraty 50° zapac. Klasztory w teje samej progre-

syi zapac pobór, jak jest rzeczono wzgldem duchownych,

rozkadajc mas intraty klasztornej na liczb gów zakon-

nych, yjcych w klasztorze. A) Dobra narodowe, lece
w województwie naszem. zaraz przez Komisy Porzdkow
wzite bd na rzecz skarbu. 5

N

) ydzi pogówne caoroczne

na pobór zo. 6) Pobór ten w przecigu trzech tygodni

podug rozkazu Najwyszego Naczelnika Sity Zbrojnej wy-

pacony ma by". Nadto w artykuach nastpnych 3-cim

i 4-tym zapisano: „Owiadczam}* zsypk do magazynów

i czego potrzeba bdzie dla wojska, tudzie koni. podwód,

ludzi do naprawy dróg na rozkaz Najwy. Naczelnika S. Zbr.,

za wydanemi od niego lub podkomendnych jego paletami,

dostarczymy. Mieszkacy miasta tene pobór wypac po-

dug rozkadu, który sami obywatele midzy sob za nieuci-

liwy, a w proporcyi zarówno majtki kadego dotykajcej

uchwal" *).

W odezwie „do obywatelów", tego dnia datowanej, Ko-

ciuszko woa: „Przystawiajcie ludzi zdatnych z broni do

wojsk naszych; nie odmawiajcie im ywnoci w mkach, su-

charach, zsypkach zboowych i t. d. Dostawiajcie koni, ko-

*) Zbiór wszystkich pism urzdowych str. 19— 23; w Odezwach
Kociuszki wyd. przez L. Nabielaka str. 45—1-7.
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szul, obuwia, sukna prostego, pótna na namioty". Nazajutrz

d. 25 marca Komisya Porzdkowa, nakazujc dostawienie

w cigu trzech dni jednego rekruta z 5-ciu dymów, zalecia:

„Aeby kady z tych uzbrojonych ludzi mia czapk, koszul

dwie, buty dobre, pacht, czyli grube przecierado z dwóch

brytów; eby by opatrzony sucnarami na 6 dni i eby mia
dany sobie lenung w pienidzach na jeden miesic, t. j. zip.

15". Zalecono jeszcze „pod win wam nieufnoci i ostroci

egzekucyi z dymu kadego sucharów po f. 24 do miasta

Krakowa dostawi". Powtórzya te Komisya powyej po-

dany pobór od starostw, ziemian i duchowiestwa, nakazujc

zoy go „do kasy zwyczajnej Rzpltej, w Krakowie bdcej,

dwiema ratami t. j. pierwsz na dzie 10-go kwietnia, drug
na d. 10 maja, za kwitami Ur. exaktorów" *).

czce si z Kociuszk korpusy wojska regularnego

przychodzi}' ze swemi kasami, a Madaliski ze wzitemi

z kas pruskich solnych 53.539 zp.; Manget mia w kasie

brygadnej 60, czy 80 tysicy, Grochowski 80.000 lub nieco

wicej **). Pobór województwa Krakowskiego zosta pomyl-

nie przewieziony przez Galicy do obozu pod Piczów, lecz

suma nie jest nam wiadom; mieciy si w niej te znaczne

ofiary obywateli krakowskich i galicyjskich, tudzie duo sre-

ber kocielnych ***).

Z obozu pod Winiarami dnia 30 kwietnia Kociuszko

nakaza „traktowa o to z zwierzchnoci duchown, aby

wszelkie bogactwa, w kocioach tak wieckiego, jako i za-

konnego duchowiestwa (mendicantes • nawet nie wyjmujc)

*) Zbiór wszystkich pism urzdowych str. 40 i nast.; wspóczesny

plakat w Odezwach wyd. Nabielaka, str. 50.

**) Zeznania Kociuszki w Petersburgu: Hiema bt> Oóm. HcTopia

n JpeBH. Pocciu (Csitcb); o Madaliskim powiedziano ogólnikowo 40 do

60 tysicy; dokadn cyfr podaje Tresko w: Feldzug der Preussen im

Jahre 17J4, str. 22.

***) Sanguszko: Pamitniki, wydanie Szujskiego, Kraków, str.

28—29.
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bdce, na teraniejsz Rzpltej potrzeb pod rejestrem i sza-

cunkiem oddane byy do rk Komisy! Porzdkowej woje-

wództwa Krakowskiego z zaprzysieniem miejscowej zwierz-

chnoci lub communitatis, gdzie ta jest, i nic nie ukryto,

i e wszystko wiernie oddano, wyjwszy to, co za uznaniem

Komisyi na nieuchronn potrzeb tej Religii obrzdków zo-

sta ma". Zwrot owych bogactw po wojnie by zarczony

z funduszów skarbowych. Urzd biskupi wyda od siebie

odpowiednie zlecenie w Krakowie dnia 7 maja. Jako z ka-

tedry krakowskiej by wzity krzy szczerozoty, zabrany

przez Kazimierza W-go we Lwowie w czasie podbicia Rusi

Czerwonej; krzy ten przebito na suwereny *).

W dniu 17 kwietnia powstaa Warszawa, i tu po zwy-

ciztwie, odniesionem nad Rosyanami, zawizaa si Rada

Tymczasowa Zastpcza pod przewodnictwem Tad. Kociusz-

ki. Owocem zwyciztwa bya kasa ambasady rosyjskiej, któ-

rej zawarto wynosia podobno 95.000 dukatów**). Znala-

zo si jakich 106.000 Xiztwa Mazowieckiego, które oddano

Komisyi Porzdkowej; z kasy ordynaryjnej wojskowej ode-

brano 60.731 zp.; lud przyniós zabrane z Komisyi Bankowej

pienidze masy Tepperowskiej w kwocie nam nieznanej; je-

neraowa Mokronoska zebraa w pierwszych dniach 22.910;

do Archiwum m. Warszawy zniesiono, prócz sreber i zota,

16.782 zip. z ofiar dobrowolnych***). Nie znajdujemy wzmian-

*) L. Nabielak: Odezwy Kociuszki V, str. 14, 19. Niemce-

wicz: Pam. czasów moich str. 214 i 260.

**) W Gazecie Wolnej Warszawskiej Nrze 3cim na str. 38 znajduje-

my tylko ogólne zawiadomienie, e „kasa rosyjska jest ju do kasy Gene-

ralnej wniesiona"; o 95ciu tysicach dukatów mówi: M. Ogiski (Me-

moires I, 384) i Niemcewicz (Pam. czasów moich Pary, str. 204). Rada

Najw. N. proponowaa Deputacyi Centralnej Litewskiej 350.000 w monecie

srebrnej moskiewskiej. Gaz. Rzd. Nr. 19 z dnia 19/7, str. 75.

***) Gaz. W. Warsz. str. 25, 38, 26, 55. W ksidze p. t.: Dy-

strybucya Tepperowska z roku 1802 (rkopis w Arch. G.) czytamy

tylko: „Utraciwszy w rewolucy cz gotowizny". Nie podaje równie
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ki, czy Rada Zastpcza obja te gotowizn, jaka w dniu

17 kwietnia znajdowaa si w kasie generalnej? przypuszcza

raczej naley, i podczas walki, gdy paac Rzpltej, Krasi-

skich zwany, uleg zniszczeniu i poarowi, pienidze mogy by
zrabowane *); dopiero dnia 24 kwietnia wyszed rozkaz

umieszczenia kasy generalnej na zamku królewskim: gdyby

si w niej znajdoway pienidze, czyliby j trzymano przez

cay tydzie w zrujnowan}^ gmachu? To tylko zdaje si

moliwem, e cz wykazanej w Tab. 218 gotowizny znaj-

dowaa si w kasach prowincyonalnych, lub w rkach ofi-

cyalistów, a wic póniej wpyn moga.
W kadym razie Rada Zastpcza nie czua obfitoci fun-

duszów nawet w pierwszych dniach swego urzdowania: za-

chca do skadania ofiar dobrowolnych, nakazuje odbiera

ofiary, zapisane na sejmie pod lask Maachowskiego odpra-

wionym, rekwiruje 50.000 zp., zapisanych w owym czasie

przez Stanisawa X-cia Poniatowskiego, zabiera do kasy „wy-

ledzone" pienidze Szmula Jakubowicza w kwocie 757 czer.

zt. **). A zabierajc si do urzdzenia podatków, postpuje

energiczniej, ni obywatele krakowscy. Oprócz bowiem utrzy-

mania podatku od rzezi i przywrócenia loteryi krajowej. Rada

Zastpcza wydaje pod dniem 30 kwietnia obszerny uniwersa

poborowy, który nakada wzorem uchway krakowskiej 3 do

4-ch kwart na królewszczyzny, 10°/,, do 40°/ postpowego

podatku od intraty z dóbr ziemskich i duchownych, pogówne

kwot}- Wybicki w Pamit. wyd. Raczyskiego V, 60, twierdzc, e mas
Tepperowsk on sam rozda wierzycielom, zrabowane za byy przez lud

masy Szulca i Kabrego.

*) W raporcie jednego z regentów Komisyi Skarbowej, Wilka-

nowskiego, pod dat 3/6 1794 czytamy: „Rabonek, dopeniony przez woy-

sko moskiewskie w dniu 17 kwietnia 1794 roku w paacu Rzpltej, Krasi-

skim, pozJpawi wszystkich oficyalistów majtku nie tylko w gotowinie

znajdujcego si, ale te i w sprztach innych domowych". (Aren. Skarb.

Koronne. Interesa Tabaczne. Plika Nr. 60).

**) G. W. Warsz. str. 26, 38, 50, 54.
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na ydów; ale nadto w miastach i miasteczkach trzyletnie

podymne na obywateli miejskich; 10% na oberystów; 10°/o

od pensyj skarbowych; 10% i 20
n od pacy pobieranej przez

mód kupieck; po 6 do 18 zp. od osoby na rzemielników;

po 36, 72 i 108 zp. od kamienia na myny wietrzne i wo-

dne *).

W tydzie póniej, dnia 8 maja, Rada Zastpcza nao-

ya podatek na sub prywatn: po 5, 10 i 20u od zasug;

zwolnieni byli tylko lokaje i stróe. Gdy zwaymy, i jedno-

czenie nakazany by rekrut z 5-ciu dymów i pospolite ru-

szenie, zagarniajce ludno mzk od 15 a do 50 lat, i
byy dane przy rekrucie efekta, opata miesicznego lemin-

gu, a dla rot i gromad pospolitego ruszenia ywno „pokd

nieprzyjaciel zupenie z granic ziemi i caego Xistwa Mazo-

wieckiego wypdzonym nie bdzie" **); gdy sobie przypomni-

my, i Kociuszko ogasza ulg w paszczynie i robocinie,

a Rada Zastpcza ju dnia 17 maja wydaa uniwersa wzgl-

dem niewyprowadzania byda i wszelkiej ywnoci za grani-

c: przekonamy si, e tym razem nie oszczdzano kieszeni

szlacheckiej, nie ogldano si na „odbierk rolnicz" i niety-

kalno reprodukcyi rolnej.

Wilno poszo za przykadem Warszaw}' : i tam si za-

wizaa Deputacya Centralna Litewska d. 25 kwietnia. I ona

te zacza swoj gospodark finansow od przyjmowania

ofiar, które pyny w wielkiej obfitoci, wyniosy bowiem

z województw i powiatów w pierwszych trzech tygodniach

461.750, do d. 12 czerwca w samem miecie Wilnie 363.552

zp. gr. 4, prócz sreber, klejnotów i innych ruchomoci, cz-

ci przystawionych do Warszawy. Do teje daty dochód

Skarbu Litewskiego z podatków, poborów i ofiar uczyni

1.661.579 zp.; usiowano te odzyska blizko 1 i pól miliona

*) G. W. Wars z. str. 55, 46.

**) Ogoszenie Pospolitego Ruszenia z dnia 4 maja punkt 10-ty

w Gaz. W. Warsz., str. 51.
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wydanych za sancytami Targowicy i uchwaami Zjazdu Gro-

dzieskiego, ale zdoano wtedy odzyska tylko 120.727 zip.*).

Tytuem zdobyczy wojennej zabrano w Warszawie kilka ty-

sicy krojów (skóry na buty) i w Kownie 20.000 par butów;

Wawrzecki kaza zabra pienidze X-cia Kurlandzkiego w do-

brach jego, oraz na komorach Libawskiej i Windawskiej, lecz

nie wymienia iloci, powoujc si tylko na rachunki kasy kor-

pusowej; chcia dosta od kupców litewskich weksel na 25.000

dukatów na kupno broni w Danii i Szwecyi, lecz ci wyma-
wiali si obaw zemsty rosyjskiej i proponowali tylko ewik-

cy na swych majtkach **).

Dnia 24 maja prz}jechali do Warszawy: Ignacy Potocki

marszaek w. lit. i podkanclerzy kor. X. Hugo Kotaj, witani

przez lud, pod ratuszem licznie zgromadzony. Niebawem urz-

dzon zostaa Rada Najw. Narodowa z 18-tu radców i 32-ch

zastpców; organizacya i skad jej podany do wiadomoci po-

wszechnej dnia 31 maja; wydzia skarbowy przypad Kota-
jowi, jako prezydujcemu w nim. Byo to dobr wrób:
z pomidzy wszystkich mów stanu owoczesnych Kotaj,

lubo nie finansista z powoania, wyrónia si bystroci umy-

su i energi, zdolnoci przyswajania pomysów, zrodzonych

w kraiu lub za granic. W istocie nikt chyba nie postawi

zarzutu, aby Rada Najwysza Narodowa zaniedbaa w wy-

dziale skarbowym jakiegokolwiek róda, albo sposobu zasile-

nia kas.

Opatrzony podpisem Kotaja pierwszy „uniwersa wzgl-

dem podatków i poborów" z d. 8 czerwca przywraca „wszel-

kiego rodzaju dawniejsze podatki, jakie na ostatnim sejmie

uchwalone byy" i rozciga na kraj cay wieo wprowa-

dzon zasad podatku progresyjnego od dochodów z ziemi.

*) Gaz. Rzd. Nr. 4, str. 15, Gaz. W. Warsz. str. 102.

**) Protokó korespondencyi z Rad Najw. Nar. Wydziau Potrzeb

Wojskowych, ksiga Nr. 25 pod dniem 7 sierpnia i liczne asygnacye w pli-

ce 35 a. p. t. Raporta jeneraów; Zeznanie Wawrzeckiego w Petersburgu:

HTeiiia bt> 06ni. Hct. ii JIpeB. Pocciii 1867 I, str. 98, 66.
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Wkrótce, d. 12 czerwca, wydzia skarbowy Rady N. N. wy-

da „prawida o podatkach", czyli przepisy wykonawcze, któ-

remi nada moliwie najwiksz rozcigo ogólnym okrele-

niom uniwersau. Tak, podatki litewskie miay by pacone

w tym samym zakresie, jak przed zczeniem Korhisyi Skar-

bowych, czyli przed d. 1 lutego 1792 r.. ale dodany by po-

bór „nadzwyczajny'' progresyjny podug uchwa}- wojewódz-

twa krakowskiego; dziedzice, na drobnych czciach szlachec-

kich siedzcy i ofiary nie opacajcy, mieli roczne podymne

zapaci; dobra stoowe i ekonomie królewskie od ofiary do-

td wolne „podug rezolucyi Rady X. X. z d. 6 czerwca do

poboru pocignito, podug kontraktów z posesorami zawar-

tych i taryf przez Komisye Porzdkowe... uformowa si ma-

jcych w tej progresyi, jak dobra ziemskie". „Miasta kró-

lewskie i duchowne, ofiar 10-go grosza opacajce, prócz raty

zwj^czajnej, w czerwcu przypadajcej, zapac progrediendo

poow rocznego poboru i caoroczne podymne, wyjmujc m.

Warszaw podug uchway Rady Zastpczej pobór wnie
winne, oraz miasta Kraków, Wilno, Lublin, Brze Litewski,

Sandomierz, Kowno, uck, Xowogródek, same nadzwyczajny

pobór na wzór Warszawy uoy i do skarbu wnosi majce".

Podatki niestae przywracay si podug dawnych urzdze.

Termin uiszczenia wszystkich podatków oznaczony najdalej

na 10 sierpnia pod grob egzekucyi. „Uatwiajc ciar po-

datkowania", wydzia skarbowy zezwala na opat effektami

dla wojska potrzebnemi podug taksy, jaka przez Komisye

Porzdkowe ustanowion by miaa. Innym uniwersaem (z d.

13 czerwca") nakazano spisa fabryki, rzemiosa i rkodziea,

dla potrzeb wojska suce. „Podug woli Xajwy. Xaczelnika,

d. 3 maja w obozie pod Winiarami owiadczonej", zniono

lig monety krajowej do 84 1 .'

2
zip. z grzywny koloskiej,

stosujc si do stopy pruskiej; mennica miaa wybija sztuki

po 6, 2 i 1 zip., oraz 10-cio groszówki; wywóz monety za

granic ostro zakazany. Wzite w depozyt skady solne kom-

panii pruskiej i wszelkie wasnoci rzdu pruskiego (d. 16

czerwca . Poniewa zakady niegdy skarbowe w dobrach
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biskupstwa krakowskiego byy zrujnowane, wic zdecydowano,

i „dopóki kunice krajowe odsonione zostan, kartacze

w Warszawie kute by maj" (d. 7 lipca) *). Wykonywajc
wol Kociuszki, Rada N. N. polecia wydziaowi skarbowemu,

aby w caym kraju odebra srebra zbywajce po kocioach,

do czego nuncyusz przeszkód nie stawia i owszem od siebie

odezw popierajc wydal. Wykonanie byo szybkie: w kocu
lipca czytamy nakaz przypieszenia spisu w województwie Lu-

belskiem i w m. Lublinie, „gdy ofiara ze sreber kocielnych

uskuteczniona ju w innych województwach i powiatach z przy-

kadn gorliwoci" **). Z klasztoru Dominikaskiego w Lubli-

nie wzita oprawa zota z drzewa -go, wartujca 6.000 du-

katów. Dnia 27 lipca z polecenia Kociuszki Rada N. N. ka-

zaa zabra srebra w Litwie. Dnia 10-go lipca ta Rada obo-

strzya zakaz wywozu wszelkich produktów (ywnoci, drze-

wa, pieki, potau) za granic, dajc na jeden raz tylko folg

ydom, oraz czynic wyjtek dla wywozu morzem z Kurladyi

do Szwecyi i Danii ***).

Zakaz ten by na dobie, gdy od d. 9 lipca wojska

pruskie zbliay si do Warszawy, od 13 za, poczywszy

si z 18 tysicznym korpusem rosyjskim, rozpoczy oble-

nie, pozostawiajc otwart tylko stron wschodni od Wisy
ku Pradze. Naj pilni ejszem tedy zadaniem Rady Najw. Nar.,

a szczególnie Deputacyi ywnoci, stao si zaopatrzenie obsa-

czonego miasta w chleb i mk. WT
krótce d. 18 lipca wy-

pado wyda ponowny uniwersa wzgldem produktów i fu-

raów w caym kraju o niewywoeniu za granic; pozwolono

za przywozi i sprzedawa do miast „byle ywno z miej-

sca zdrowego pochodzia"; Komisyom Porzdkowym zalecono

*) Gaz. W. Warsz. str. 201, 235, 237, 230, 366.

**) Gaz. Rzd. str. 58, 61, 105, 219. Z Krakowa przyszo podo-

bno 6 kufrów wartoci 25.000 dukatów (Journ. Histor. str. 149). Niemce-

wicz: Pamit. wyd. upaskiego 1871 I, 173. Liczne spisy sreber kociel-

nych dekanatami znajduj si w Archiwum Skarbowem, plika 68, dziau 69.

***) Gaz. Rzd. str. 68—71.
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sporzdzi konskr}'pcy ywnoci; poniewa jczmiona i owsy

byy w tym roku popalone przez upa zbyteczny, wic
ograniczono wyrób piwa w browarach, przy czem posta-

wiono za przykad Warszaw, która, bdc „przyzwyczajon

do lepszych piw dubeltowych, obchodzi si teraz piwem or-

dynaryjnem, po 3 beczki z korca sodu cignionem". Go-

rzelnie warszawskie zostay te zamknite z rozkazu Wydzia-

u ywnoci *).

Byy to zapewne ograniczenia konieczne wobec wyszego
i naczelnego celu. jakim bya obrona stolicy. Wydzia ywno-
ci nie szczdzi stara i kosztów, eby utrzyma w miecie

cen yta na z. 12 za korzec, a cen chleba na nizkiej ta-

ksie, i dobrze speni zadanie, gdy mieszkacom Warszawy
chleba nie zabrako przez cay czas oblenia. Ale na stan

dochodów skarbowych, na czopowe i ca bezporednio, oraz

na wydajno wszystkich podatków porednio, rozrzdzenia

powysze musiay wywrze wpyw nader szkodliwy. Nie za-

pominajmy, i ludno Warszawy musiaa odbiega warszta-

tów i zwykej pracy dla sypania okopów, dla suby garni-

zonowej, a nawet dla walki z wojskami nieprzyjacielskiemi.

Niedostatkowi funduszów Rada Najw. Nar. chciaa za-

radzi i nadstarczy kredytem pastwowj-m. Wród warun-

ków nieskoczenie trudniejszych, ni przed trzema laty, rzd
powstaczy powzi nierównie mielsze postanowienia, ni sejm

czteroletni.

Ju w lipcu opacano potrzeby, nawet wojskowe, bile-

tami mennicznemi, czyli minscetlami (Miinzzettel), „które

tu (w Warszawie) równy kurs z monet krajow maj".

Nie znamy bliej i nie mielimy sposobnoci oglda papierów

tego rodzaju.

Wypuszczano te zarczenia skarbowe podug
ustawy, noszcej dat 14 czerwca, podpisanej przez Ignacego

Potockiego, jako prezydujcego i T. Czecha, jako sekretarza

*) Gaz. Rzd. str. 78—80.
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w Radzie N. N. Wydawane by miay na sumy nie mniejsze,

jak 3.000 zp.: przyznany im by „walor i kurs monety kra-

jowej za przekazaniem ich przez kadego waciciela, tudzie

w opatach podatkowych, poborowych i w przyszym kupnie

dóbr narodowych"; obiecano, i „za pomnoeniem monety

krajowej w kasach i exakcyach skarbowych kadego czasu

nieodwocznie na ni wymieniane bd z 4 procentem na

rok, który od czasu wydania zarcze a do zwrócenia ich

do skarbu w proporcy czasu rachowany i wacicielowi za-

rczenia bonifikowanym by ma". Skarb wypaca mia niemi

za przystawiane produkta i wszelkie potrzeby. Na przeoenie

Wydziau ywnoci pozwolono wydawa zarczania skarbowe

na mniejsze sumy, mianowicie na 1.000 i na 500 zp. *).

„Dla uwiadomienia publicznoci, jak zarczenia skarbowe

coraz wicej zyskuj kredyt i jaka jest obywatelów ufno
w rzdzie", a waciwie dla wyrobienia kredytu i ufnoci,

Wydzia Skarbowy podawa do gazet wykazy wydanych za-

rcze wadzom lub osobom prywatnym z wymienieniem na-

zwisk. Z takich ogosze dowiadujemy si, e do d. 27 lipca

byo wydanych na 285.325, a do d. 15 wrzenia na 1,200.480

zp. Wtedy Rada N. N. wstrzymaa dalsze wydawanie zar-

cze i kazaa je zamieni na bilety skarbowe **).

Bo od d. 16 sierpnia znajdoway si ju w obiegu bi-

lety skarbowe, czyli asygnaty, ceduy, pienidze papie-

rowe, które dawniej tak niebezpiecznemi si wydaway Mo-

szyskiemu, Staszicowi, wszystkim niemal publicystom, wszy-

stkim sejmom polskim. Jeszcze d. 8 czerwca zapada uchwaa

*) Gaz. Rzd. Nr. 31, str. 121, Nr. 3, str. 10.

**) Gaz. Rzdowa, str. 109, 123, 311 i 384, Nr. 94 z dnia 3

W Nrze 101 na str. 412 jest wykaz zarcze, wydawanych a do 30 wrze-

nia; przypuszczamy, e byy to chyba wypaty, dokonywane przez wadze

nisze zarczeniami, dawniej wypuszczonemu Jeli domys jest trafnym,

w takim razie po naleytem skombinowaniu sum ze str. 412, 384 i 243

przybyoby 682.565 zp. na wypat zarczeniami od 15 do 30 wrzeni*.
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p. t. „Ustanowienie biletów skarbowych", w której okrelono

zasady caej operacyi. Podajc w motywach „zatamowanie

cyrkulacyi pieninej i trudno negocyowania kapitaów

z zagranicy", Rada N. N. stanowia bilety na „ukaziciela"

wypacalne „z funduszów na umorzenie... przeznaczonych i na

ogólnych dobrach narodowych hypotekowanych", oraz przyj-

mowane we wszystkich dochodach publicznych. Kurs mia

by stosowany „do proporcyi pienidzy bitych po zp. 84 J

/2

z grzywny koloskiej", a wic al par i ze zotym meta-

licznym nowej stopy (z d. 3 maja). „Na umorzenie dobra na-

rodowe sprzedawane bd, a najprzód od daty dzisiejszej za

rok jeden przedanych bdzie dóbr narodowych za 10,000.000

i tak nastpnie co rok... a do umorzenia. Kady, dobra na-

rodowe kupujcy, walor kupionych dóbr nie tylko biletami

paci moe, ale nadto 5% na poytek paccego biletami

skarb narodowy bonifikowa bdzie, a takowe dobra tak kra-

jowi, jako i zagraniczni religii chrzeciaskiej bez rónicy

stanu kupowa mog... Gdyby za ktokolwiek tych biletów

za towary, produkta krajowe, robot i prowizye bra nie

chcia, takowy w miar przewinienia swego w sdach miej-

scowych policyjnych karanym bdzie", t. j. za pierwszym ra-

zem 10% j za drugim 20% od tej kwoty, jak w papierach

przyj nie chcia; za trzecim razem cay towar opornego po-

dlega mia konfiskacie na rzecz skarbu. „Dopóki teraniejsza

wojna ukoczon nie bdzie, wszyscy wnoszcy dochód do

skarbu w poowie gotowizn, a w drugiej poowie biletami

skarbowymi opaca go winni... Tymczasowo bilety skarbowe

nie na wiksz sum jak na 60,000.000 zp. zrobione bd,
a to w klasyfikacyi, jak dyrekcya nastpnie uoy". Fa-

szerzom zagroono kar mierci, delatorom faszerstwa obie-

cano 50.000 zp. *).

W „ustanowieniu" tern odnajduj si pomysy projekto-

dawców z epoki sejmu czteroletniego, szczególnie Kaposztasa

*) Gaz. Rzd. Nr. 39.
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(§. 78); daj si czu wpywy prawodawstwa francuzkiego

o asygnatach; znajduj si te kombinacye, wynike z oko-

licznoci miejscowych: wszystko to skojarzone w cao nie-

zbyt udatn. Konstytuanta francuzka pierwsz swoj uchwa
z d. 17 marca 1790 r. pozyskaa zaufanie narodu i zjednaa

kurs al pari dla swoich asygnat dlatego, e wypuszczajc na

400 milionów, jednoczenie zarzdzia sprzeda dóbr du-

chownych natychmiastow w równym tej sumie szacunku:

uchwaa za Rady N. N. obiecywaa sprzeda królewszczyzn

w cigu roku na 10 milionów, a zapowiedziaa emisy „bi-

letów skarbowych" na 60 mil., a wic daa cierpliwoci

i wiary na okres szecioletni, nie wskazujc na razie adnych
„funduszów na umorzenie", nie utworzywszy adnego fundu-

szu wymiany, nie bdc nawet w stanie zapewni publicznoci,

czy na szczupem terytoryum, jakie wadzom powstaczym
podlegao, znajdzie si dostateczna ilo dóbr narodowych do

zahj^potekowania cakowitej 60 milionowej emisyi. Przy tak

wtych fundamentach obiecany rabat 5% z szacunku dóbr,

wystawi si majcych na licytacy, nie móg wzmacnia
zaufania, ale raczej budzi podejrzliwo do biletów skar-

bowych. Kaposztas da dawniej nakazu opacania podat-

ków w poowie biletami bankowemi, ale w ten sposób miao by
udzielonem tylko poparcie wadzy Bankowi, instytucji prawie

samoistnej, i dostarczony mu fundusz wymiany od skarbu;

podug uchway za Rady N. N. skarb mia sam wypuszcza
bilety, nie wymienia ich na gotowizn i w dodatku nie obie-

cywa przyjmowa ich przy opacie podatków nad poow
nalenoci. Obok tych zasadniczych bdów w urzdzeniu fi-

nansowem niewielki poytek przynie mogo ogoszenie kursu

przymusowego, zagroenie konfiskat caego mienia kademu,
coby si omieli odmówi przyjcia biletu.

Wykonanie uchway nastpio nierycho. Dopiero w ko-
cu lipca Rada N. X. roztrzsaa „obszerny projekt manipula-

cyi biletów skarbowych" i, nie poprzestajc na czytaniu ta-

kowego, wyznaczya do bliszego rozwaenia trzech czonków
swoich: Sulistrowskiego, Mostowskiego i Szymanowskiego. Xa
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pocztku sierpnia Dyrekcya Biletowa przyniosa projekt naley-

cie poprawiony, który te otrzyma zatwierdzenie Rady N.

N., poczem ogoszono nazwiska Dyrektorów, jako to: Jdrzej

Kaposztas, Piotr Billing (zapewne bankier wileski), Filip

Garlicki, Jerzy Poths, Augustyn Karski, Jerzy Kiissel. Ksa-

wery Dziayski, Antoni Dzieduszycki (dyrektor poczt), An-

toni Lanckoroski, oprócz dwóch ostatnich wszyscy patni;

dodano im 7-miu asesorów; w tej liczbie znajdowa si Ant.

Magier *).

Zacza si robota techniczna: przyrzdzanie, odbijanie,

podpisywanie, urzdzenie rachunkowoci. Byo to zadaniem

Kaposztasa, który chlubi si póniej w Petersburgu tak pro-

stot i dokadnoci buchalteryi, jakote trafnoci sekretów,

obmylanych spoinie z niejakim chemikiem i farbiarzem Ja-

nem Fryderykiem Zejdelem w celu zapobieenia faszerstwu **).

Emisya nastpia w chwili niepomylnej: w cigu trwajcego

jeszcze oblenia Warszawy. Dnia 16 sierpnia ukazao si
w Gazecie Rzdowej „Obwieszczenie wzgldem zaczynajcego

si ju kursu biletów skarbowych" z podaniem cech dla

kadej seryi, których byo wtedy 7, mianowicie: 5-zotowe

koloru fioletowego, 10-zot. lila, 25 pomaraczowe, 50 bru-

natne, 100 róowo- czerwone, 500 ceglaste, 1 .000-zotowe

koloru óto-cytrynowego. Wyszczególniono te podpisy. Je-

dnoczenie zapowiedziano sprzeda dóbr narodowych na dzie
1 grudnia 1794. W Litwie sprzeda miaa si odby dnia 1

marca 1795 r. Wydzia skarbowy wypracowa wkrótce pro-

jekt, a d. 1 wrzenia ukazao si ju zatwiedzone „Urz-

*) Gaz. Rzd. str. 105, 109, 151.

**) Zapewnia Kaposztas, e z pomidzy wszelkich asygnat, jakie

istniej w Europie, polskie od 5ciu do 1.000 zip. s najtrudniejsze do fa-

szowania, a nawet w mniejszych a do 10-groszowych byy zastosowane

wynalazki nowe dotd nikomu nieznane: Hienia bt> Oóm;. IIct. ii UpeBH.

Pocciu 1867, I, str. 114—115.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III. 25
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dzenie wzgldem sprzeday dóbr narodowych" podug prawa

z d. 26 kwietnia 1792 r. *).

Godnem jest uwagi, e nazajutrz po wypuszczeniu y-
dzi warszawscy podali ju memorya, „i od biletów po 5 gr.

sr. opaca musz". Z tak nieokrelonej skargi nie moemy
si domyle, jakim mianowicie kursem powitaa publiczno

polska pierwsze swoje asygnaty, bo jeli 5 gr. sr. dano za

1.000 z., toby uczynio agio bardzo nizkiem, jeli za racho-

chowano tyle od 5 z., toby wypado agio na 20" . Ponie-

wa nie byo giedy w Warszawie, wic niepodobna te ozna-

czy kursu. Nie ama te sobie gowy prezydujcy wówczas

w Radzie X. X. Zakrzewski. Wytómaczy on poprostu

ydom, e „dawniej wicej pacili i e na wojsku zarabiaj" **).

Tómaczenie takie polepszy kursu, oczywicie, nie mogo i bi-

let}', tak samo jak zarczenia skarbowe, byy przyjmowane

albo pod przymusem rzdowym albo jako ofiara, kwalifiku-

ica si do ogoszenia w gazetach ***). Znajdujemy protokóy,

sporzdzane w „dozorach" na prowincyi przez komisarzy

rzdowych i obejmujce spis imienny „obywateli, gotowe pie-

nidze i effekta w zocie albo srebrze zamieniajcych na bi-

lety skarbowe" ****). Jeszcze d. 2 sierpnia Rada X. X. ogo-

sia, e zarczenia skarbowe maj by przyjmowane „bez

adnej trudnoci i wymówki od kadego z obywatelów; oporni

za... jako przeciwni powstaniu narodowemu uwaani by
maj"; we wrzeniu kazaa niejakiemu Rabbe, domagajcemu

si gotowizn}', przyj bilety skarbowe za mied przystawion.

W padzierniku trzeba byo ju wyda proklamacy „Do Lu-

*) Gaz. Rzd. str. 180, 181. Ogiski: Memoires II, 23. W r-

kach prywatnych przechowuje si do dzidnia duo biletów skarbowych,

tylko niektóre serye s osobliwoci. Dokadn instrukcy dla zbieraczy

poda! X. Polkowski w Dwutygod. Naukowym krakowskim.

»*) Gaz. Rzd. str. 184.

***) Tak. np. w Nrze 76 Gaz. Rzd. przedrukowany list niejakiej

pani Wykowskiej, która zmienia 2.000 zp. na bilety skarbowe (str. 302).

***») .Arrch. Sk. Kor. plika 68 dziau LXIX.
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du Polskiego" o biletach skarbowych z objanieniami, z po-

woaniem si na przykad Francyi (nie zbyt zachcajcy, bo

wanie asygnaty spady ju tam do 17°/ ), nareszcie z grob
sdu kryminalnego za nieprzyjmowanie. Jako dnia 20 pa-

dziernika Rada N. N. zatwierdzia „Prawida postpowania

sdowego z wzbraniajcymi si przyjmowa bilety skarbowe".

Kupcy, rzemielnicy i sprzedajcy trunki mogli by skazywa-

ni na zapacenie do skarbu kary 20 razy wikszej od nie-

przyjtej kwoty, a nawet na konfiskat towaru; przekupki za
drobni handlarze i osoby niehandlujce na areszt 6-dniowy,

przy ponownej odmowie na wizienie 6-miesiczne z kon-

fiskat *).

W istocie byy wypadki pocigania do Sdu Kryminalnego

za odmow przyjcia asygnat, a nawet skazywania na areszt

6-dniowy **"), lecz surowszych rodków nie uywano. Przyga-

rn tej wstrzemiliwoci nie mylimy wcale, pomnc na to,

i w sprawach finansowych okazaa si niedo skuteczn

nawet gilotyna, tak czsto aplikowana przez terorystów fran-

cuzkich. Przyczyna gówna nieufnoci i braku kredytu leaa
nietyle w wadach ustawy, ile w rozpaczliwem pooeniu po-

litycznem i w ruinie ekonomicznej kraju. Mamy niewtpliwe

wskazówki w tablicach wywozowych, w czynociach rzdo-

wych i w spostrzeeniach spóczesnych, np. Ogiskiego, e
pienidzy metalicznych byo bardzo mao w obiegu, a sku-

tecznie zaradzi temu ubóstwu powszechnemu nie zdoaby
zapewne najbieglejszy finansista. Kto wie? moe nie byo po-

dobiestwa urzdzi najszczuplejszej kasy wymiany, jeli skarb

nie móg wystarczy na potrzeby biece. Bo nawet urz-

dzano w Warszawie „kantory do zmiany biletów skarbowych",

ale tylko na papier, na bilety mniejszej wartoci nominalnej.

Jeszcze przed pierwsz emisy d. 1 1 sierpnia Kociuszko

przesa do Rady N. N. danie, aby na pewn sum bilety

*) Gaz. Rzd. stor. 126, 323, 424, 450.

**) Np. rzenika Rocha. Gaz. Rzd. nr. 116, str. 484.
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skarbowe byy bite w kwotach drobniejszych. Stosownie do

tej woli Najw. Naczelnika przyniesiony byl projekt ustano

wienia biletów zdawkowych po gr. 5, 10, 20 i po 1 zip., na

sum 6-ciu mil. zip. i zaraz przyjty d. 17 sierpnia. Fabry-

kacya jednak, pomimo bardzo skromnej powierzchownoci

kartek, odbywaa si opieszale, poniewa zaledwo dnia 27

wrzenia Kotaj wydal obwieszczenie, i na komorze War-

szawa w paacu Rzpltej Krasiskich otwiera si kantor „do

zmiany biletów wikszych na 5-zotowe, a tych na 5 i 10

groszowe". Jednoczenie zawiadomiono te publiczno o wy-

puszczeniu biletów 4- zotowych, ustanowionych przez Rad
N. N. d. 5 wrzenia; bilety za 2-zotowe t sam uchwa
objte (w sumie ogólnej na oba rodzaje 8 mil. zip.) podobno

nie ukazay si wcale, gd3^ w czasie póniejszym, na par
dni przed szturmem Pragi Kotaj zawiadomi tylko, o „we-

szych w kurs" biletach 1-zotowych. Liczba kantorów wy-

miany bya d. 16 padziernika zwikszona do piciu *), Nie-

wiele zreszt pomagay te kasy: d. 17 padziernika Departa-

ment Uzbroje w Komisoryacie Generalnym Wojskowym do-

nosi „o trudnym kursie biletów skarbowych przez przeku-

pniów", oraz, e robotnicy chc opuszcza warsztat, za d. 2

listopada fabrykanci, robicy bro w zbrojowni koszar Gwar-

dyi Pieszej Koronnej, przesali raport do tego Departamentu

Uzbroje z owiadczeniem, „e wymuszonymi bd opuci
warsztaty dla niemonoci kupienia wiktuaów za asygnaty,

upraszaj przeto Wydziay, aby im obmyli sposób, to jest

takowy, eby mogli dostawa ze skarbu chleb, miso, kasz
za asygnaty, a tym sposobem chtnie ofiaruj prac swoj na

usugi skarbu" **). Ogldalimy przechowane do dzi dnia

paczki asygnat na 16.000 zip., wypacone ludwisarzowi Die-

*) Gaz. Rzd. str. 175, 184, 348, 264, 508, 436.

**) Plika Nr. 36/a. Przeoenia Departamentu Uzbrojenia w Okto-

brze i 9-brze 1794. Raport jest podpisany przez czyskiego w imieniu

108 robotników.
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trichowi, który z wasnej kieszeni musia gotowizn robotni-

ków opaca i cay prawie swój fundusz na to wyda *).

Wypadek ostateczny operacyj kredytowych rzdu po-

wstaczego byl przecie dosy pomyln}^ w stosunku do tru-

dnoci zadania. Nie wiemy ile przygotowano biletów skar-

bowych na wiksze sumy? Z pewnoci za wiemy, e
w samej Koronie skarb wypaci ceduami mennicznemi, za-

rczeniami i biletami skarbowymi **) 7.360.336 zp. t. j.

blizko 4

/5 wydatków, gotowizn opaconych.

Biletów zdawkowych kazano wypuci na 14 milionów

i zapewne znaczna cz tyche rozesza si midzy publi-

cznoci, przez co stosunek powyszy okae si jeszcze ko-

rzystniejszym o tyle. e ilo wypuszczonych w obieg papie-

rów dorówna, a moe i przewyszy nieco gotowizn skarbo-

w. wiadczy za Kaposztas ***), niewtpliwie wiadek naj-

kompetentniejszy, e w rkach mieszczan Warszawy znajdo-

wao si asygnat na sum:

Nr. 219.

okoo 10 milionów zp.

Jeli wic osignito zdwojenie zasobów skarbowych,

to si opaciy trudy, zabiegi i pogróki Kotaja.
A jake si przedstawia operacya podatkowa w obec

warunków chwili:

Ogiski Micha, któn r przyjeda do Warszawy pod-

czas oblenia, powiada: „Odezwy Rady Najw. Nar. z prz}--

pcmnieniem narodowi obowizków by}- wyrzutem za niedbal-

*) Asygnaty owe widzielimy w posiadaniu córki Dietricha, czci-

godnej matrony pani Gersonowej, matki znakomitego artysty-malarza.

**) Suma ta wj-pada z obliczenia szczegóowych pozycyj, które

bd podane niej w dodatku.

***) Hienia bt, Oóm. IIct. ii J.peB. Pocc. 1867, I, str. 114 (C>i£cb .
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stwo w dopenianiu onych; niestety! by to wyrzut uzasa-

dniony, poniewa kasa skarbowa nie odbieraa akuratnie fun-

duszów nalenych i poniewa z wntrza kraju nie nadsya-

no wszystkich zasików, jakich armia wygldaa. Ignacy Po-

tocki i Kotaj, których miaem sposobno widzie kilka razy,

uskarali si na obojtno, jaka panowaa wród mieszka-

ców prowincyi, tudzie na opieszao, z jak peniono roz-

kazy rzdu". Gdzieindziej wszake zaznacza, i niedostatek

monety z kadym dniem coraz bardziej utrudnia opacanie

podatków, a jednak w obozie Kociuszki panowaa „obfi-

to" *). Czytamy te w gazetach pod d. 2 sierpnia nagl-

c odezw Rady N. N. „z przyczyny niewniesionych jeszcze

dotd podatków i poborów" z grob podwójnej opaty i egze-

kucyi wojskowej, jeli kto zalegoci nie uici przed 10-tym

sierpnia **). By to zreszt termin „prawidami" z d. 12

czerwca oznaczony; wic niniejsza odezwa moe mie zna-

czenie tylko przestrogi, nie za oskarenia.

Nie dziwimy si bynajmniej, e ludzie, stojcy wród
pitrzcych si niebezpieczestw, z niedostatecznemi zasoba-

mi, obarczeni wielk odpowiedzialnoci, jako sternicy mio-

tanej burz nawy, mog si niecierpliwi i na rzdzonych

uskara: nie idzie za tern jednake, abymy przyjmowali te

skargi bez sprawdzenia, bez uwzgldnienia warunków, w ja-

kich si akcya odbywaa. Otó winnimy sobie zawsze uprzy-

tomnia niezmierne wyniszczenie kraju skutkiem uwizienia

150 milionów w upadociach 6-ciu bankierów (§ 42), skut-

kiem klsk wojny z r. 1792, presyi wywieranej na handel

i produkcy przez Sieversa, utrzymywania armii rossyjskiej,

zamieszania mnóstwa interesów prywatnych przy rozgrani-

czeniu rozbiorowem (§ 22, 101), nareszcie skutkiem wstrz-

nienia w gospodarstwie rolnem, zrzdzonego przez uniwer-

say Kociuszki o zmniejszeniu paszczyzny (§ 31). Nadto

*) Memoires II, 7, I, 463, II, 24.

*
) Gaz. Rzd. str. 26.
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winnimy pamita, e prócz wojska polskiego, ywiy si

dwie, a w kocu trzy armie nieprzyjacielskie przewanie

przez rekwizycye przymusowe; e oddziay rosyjskie wszdzie

znaczyy lad swego pochodu rabunkiem, zniszczeniem, po-

og. W Warszawie podczas walki z powstacami w d. 17

kwietnia jegry rabowali jedno skrzydo paacu Saskiego, ko-

ledzy ich rozproszyli si w podobnym celu po domach oko-

licznych, niektórzy zostali a do nocy, naraajc si na mier
pewn; miao to nawet szkodliwe dla samego wojska rosyjskiego

skutki pod wzgldem strategicznym, jak wykazuje Pistor, jenera

kwatermistrz rosyjski *). Uchodzc z Wilna, major Tuczkow

i inni komendanci zapalili przedmiecia i karczm, i wszystkie

mieszkania na Pohulance, nastpnie palili wsie, dwory i karcz-

my, bdce na drodze ku Grodnowi. Kociuszko z obozu

swego pod Poacem widzia kadej nocy po kilka wsi po-

ncych ogniem. W Rawskiem ju na pocztku maja byy
zniszczone wsie: Gustomie, Trbaczów, Ostroka nad Pilic;

w Ziemi Czerskiej zrabowane m. Warka. Koo Brzecia

w lipcu zboa i ki stratowane, dwie wsie Oziembowskiego

zniszczone przez Derfeldena, wzito 3.000 z kasy Czartory-

skiego, Niemcewicza (ojca) Skoki i Kliniki zrabowane, dobra

wszystkie Rajskiego, Ruszczyca w Kobryskim, biskupa Ge-

drojcia, Paszkowskiego pukownika, Frankowskiego genera-

majora i Górskiego ulegy podobnemu losowi; straty Rajskie-

go byy obliczone na 130 tysicy zp. Przed bitw Szczeko-

cisk Rosyanie zapalili wie Przybyszew bez potrzeby, a na-

wet ze szkod dla szyku strategicznego, na co uskarali si

Prusacy **) Jaki obywatel prowincyi Litewskiej w rozpacz-

liwym licie do gazety donosi, e miasta Oram' i Merecz

*) Memoires sur la revolution de la Pologne trouves a Berlin. Pa-

ris 1806, str. 120 noty 1) i 2).

**) Z woli Rady krótkie opisanie porzdku, którym nastpi akt pod-

niesienia narodu litewskiego w Wilnie; Pamit. z XVIII w , wyda upa-
ski, tom VII, str. 238; v. Tresko w: der Feldzug der Preussen im Jahre

1794. Berlin 1837, str. 87. Gaz. Wol. Warsz. str. 59.
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„rabunkiem, ogniem, gwaceniem tysicznych osób pci niewie-

ciej, zabójstwem i odjciem cakowitego majtku tak znisz-

czone, e nie okazuj nic wicej, prócz ruin i nie s innem

siedliskiem, jak kilka ndznych i ze sposobu utrzymania y-
cia ogooconych obywateli. Równie okolice Grodna na mil kil-

ka ze szcztem ogoocone". Niszczyli równie Rosyanie wsie

i miasteczka po drodze z Grodna ku Nowogródkowi. Rady-

kalnie zniszczon zostaa caa ekonomia Kozienicka, fabryka

broni, hamernia i paac królewski, w którym powybijano ok-

na, porozwalano piece, pomimo listu jeneraa Igelstroma *).

Podobnego losu doznay bogate i pikne Puawy. Dc pod

Maciejowice, Kociuszko i Niemcewicz znaleli elechów, do-

bra Zakrzewskiego, zrabowane; w Korytnicy zupen ruin
T

nawet stoy, kanapy, biurka posiekane; w paacu Maciejowic-

kim (Podzamczu), do Zamojskich nalecym, gdzie przed bi-

tw spdzi ostatni noc Kociuszko, bya zabrana nawet bi-

blioteka, prócz jednej paki gazet, a w sali portretowej wizerun-

ki prymasów, kanclerzy, hetmanów, biskupów, miay powy-

kaane pikami oczy, porbane twarze. Poczynajc od Krup.

czyc „miejsce kade, gdzie si posuwa Suworów, odznaczyo

si poarami wsi i dworów" **). Albo spis ten jest komplet-

ny? Wystarcza on jednak do zrozumienia, jaki to szlak czarny

pozostawa po za wijcemi si w rónych kierunkach woj-

skami Imperatorowej.

I na tak ucinion, zrujnowan niemal wasno wiej-

sk i miejsk spado brzemi podatków wikszych, ni za

sejmu czteroletniego, pomnoonych nowym podatkiem od in-

traty (income tax). Termin do wniesienia podatków ozna-

czono najkrótszy moliwie, niespena 2-miesiczny, gd\ r lu-

dno bya przyzwyczajon do opat pórocznych i przytem

*) Gaz. Wol. Warsz. str. 115, 59, 358, 397, 398. Gaz. Rzd.
str. 512.

**) Niemcewicz: Pamitniki moich czasów str. 222. Zenowiez:

Kampania pod generaem Sierakowskim w Bibliotece Kraszewskiego VI, 38.
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z ratami rónemi dla rónych podatków. Nagle zgromadze-

nie nalenoci podatkowej mogo by niezmiernie trudnem r

czasem niemoliwem dla niejednego kontrybuenta. A czy
podobna wymaga akuratnego uiszczenia opat, kiedy po ca-

ym kraju chodziy wojska nieprzyjacielskie? Zdarzao si
r

e nieprzyjaciel wybiera dla siebie raty podatkowe np. w Lu-

blinie grosz 10-ty, oprócz 6.000 rubli kontrybucyi. Podobnie

w Brzeciu tene jenera rosyjski Derfelden podczas pobytu

swojego od d. 7 do d. 12 lipca wzi podymne i od ydów
pogówne, zabra skad tabaczn}, remanent z podatków czo-

powego i konsumpc}'jnego, a z wielu spichlerzów sól oby-

watelsk *). Poborcy, oficyalici skarbowi czstokro ucie-

ka musieli z kasami i dorywczo tylko przybywali dla przyj-

mowania pienidzy, a kontrybuenci nie wiedzieli, jak i gdzie

maj paci? Mamy na to niewtpliwe wiadectwa w rapor-

tach urzdowych, przesyanych do wydziau skarbowego. Tak

np. pisze exaktor Wierzbicki: „Gdy jenera (ziemiaski) Jelski

w tysic koni przeszed do Wizny i tym sposobem cz zie-

mi Wizkiej wolniejsza jest od Prusaków... obywatele przybjdi

do omy z owiadczeniem, e dla uczszczania i pldrowa-

nia przez Prusaków domów obywatelskich dotd podatków

nie odwozili, ale teraz jeelibym zabawi w omy duej,

obiecali odwozi podatki. I zaraz paci zaczli. Ja, lubo

okrelony obowizkami, determinowaem si dla zabrania pie-

nidzy duej w omy wybiera i przez ten tydzie kilka-

nacie tysicy zniesiono z miejsc tych, do których egzekucya

w tym czasie dojby nie moga". Pisarz komory Kolno

(Gumowski) odwióz kas do Warszawy, pomimo zakazu Pru-

saków, za co zosta przez nich zrabowany i ukrywa si

musia za Narwi z on i omiorgiem dzieci. Exaktor dro-

hicki. Kouchowski, donosi, e pobra mao podatków, bo

exakcya przed nieprzyjacielem przeniesiona z Drohiczyna do

Sokoowa i obywatele, w odleglejszych parafiach mieszkajcy,

Gaz. W ol. Wars z. Nr. 21 str. 281, Nr. 27 str. 358.
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nie prdko si wywiedzieli, gdzie oddawa maj. Exaktor

sandomierski musia odda kas (5.388 zp.) niejakiemu Ci-

szewskiemu, który ukry si w Galicyi u oficyalisty celnego

cesarskiego; odebra j potem, ale, gdy odwozi przez Chwal

kowice, zosta tam aresztowany. Exaktor lubelski, Jasieski,

donosi w dwóch egzemplarzach, e austryacy zabronili mu
korespondencyi ze zwierzchnoci, e nie puszczaj woów
do Warszawy, e na siebie ka podatki wybiera i kwit)'

podrukowali. Pomimo to z exakcyi lubelskiej wysan zo-

staa do kasy prowincyi mazowieckiej suma 157.462 zp. d.

2 padziernika nie transportem, lecz przez komisarza Porzd-

kowego lubelskiego „obywatela" Korna, który rzetelnie z po-

lecenia wywiza si, bo pienidze do kasy odda, ale dopie-

ro 18 padziernika*). Te raporta pochodz wprawdzie z sier-

pnia, wrzenia i padziernika, ale fakta w nich podane mo-

g by cofnite wstecz a do pocztków powstania, gdy wia-

domo, e wojska rosyjskie cay kraj zajmoway, a pruskie

przekroczyy granic swoj i weszy na Mazowsze ju d. 1

kwietnia. Mamy te przed oczyma dowód wzorowej gorliwoci

urzdników i obywateli o grosz skarbowy z polowy czerwca, kie-

dy Kraków dosta si w moc Prusaków: oto, kasa Komisyi Po-

rzdkowej, do 45 tysicy zt. wynoszca, przeniesion zostaa

tajemnie na Podgórze do domu kupca Hallera i tam zaatwia

asygnacy Kociuszki za woy, nalenoci rzemielników etc;

srebra za, w iloci 1.200 grzywien (a wic przeszo 100.000

zip.) miay by przetopione w sztaby, eby si atwiej mogy
zrealizowa „przez negocyacye handlu Hallerowskiego" **).

W obec takich warunków nie dziw, e do licytacji po-

Plika 86 dziau XXXIX Raporty do Wydziau skarbowego R. N.

X. Jasieskiego z dnia 6/8 i 28/8, Cieszewskiego z 5/8, Wierzbowskiego

z 16/8, Gumowskiego z 27 9, Kouchowskiego z 6 10 1794, kwit Garlic-

kiego z dnia 18 10.

Raport X. acuckiego, komisarza, do Kociuszki z dnia 19 7

1794 z Dobrzanowic w Galicji, autograf.
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datków porednich brako pretendentów; wspomniany exa-

ktor Jasieski sam administrowa musi w Lublinie poda-

tek konsumpcji. Wszelkie tedy rachuby skarbowe, wszelkie

obliczenia przypuszczalne musiay natrafia na zawód, ale nie

z winy spoeczestwa. Z wielk ogldnoci przyjmowa na-

ley ustp z raportu Horaina, jednego z najgorliwszych ko-

misarzy, i „posesye majtniejszych i niektóre miasta najopie-

szalej w tej wyprawie postpuj; zalego na nich pienina

najznaczniejsza, onierz kantcnowy od niektórych opornie do-

stawuje si, jak gdyby nie znali, e w interesie ogóln}rm kra-

jowym znajduje si ich dobro". Ta skarga ogólnikowa znosi

si innym ustpem tego raportu, z którego dowiadujemy si,

e województwo Brzeskie dawao fura i ywno dywizyom

.

Sierakowskiego i Chlewiskiego; e oprócz sreber tene Ho-

rain posa w gotowym groszu 73.218 do obozu Mokro-

noskiego, a nadto 26.781 zip. z kasy_ wyprawnej i lenun-

gowej *).

Zwaywszy, i przy dziaaniach wojennych niepodobna

byo uywa wojska na egzekwowanie „delat" skarbowych

i wogóle rodki przymusowe rzdu byy sabe i e pogró-

ki bodaj nigdy, a przynajmniej w nader rzadkich pojedyn-

czych wypadkach byy wykonywane, e pomidzy komisa-

rzami lub dozorcami nie byo St. Just'ów, Freron'ów, Tal-

lien"ów i tym podobnych mów teroryzmu, przyzna win-

nimy raczej niepospolit rzetelno kontrybuentom i silne pod-

budzenie uczu patryotycznych ogóowi. W aktach napotka-

limy jeden tylko memorya kahalu ydowskiego m. Brzecia

lit. o uwolnienie od powtórnego podymnego i pogównego,

oraz od dostawienia rekrutów konnych lub opaty za nich

z powoaniem si na udzielon dawniej od Komisyi Skarbo-

wej libertacy 10-letni *•*). Zreszt nie sycha adnych na-

rzeka na uciliwo poborów, dostaw i skadek. A byo

*) Gaz. Rzd. str. 237.

**) Gaz. Rzd. str. 199. dnia 218.
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na co wyrzeka, gdy rzd powstaczy, walczc z niedosta-

tkiem, coraz nowych ofiar da. Bo szereg przytoczonych

dotychczas rozrzdze wcale nie jest kompletnym. Pozostaje

nam jeszcze duo do przytoczenia.

Z obozu pod Mokotowem podczas oblenia Warszawy

d. 30 lipca Kociuszko napisa, jak zwykle, wasnorcznie na

kartce rozkaz do Wydziau Potrzeb Wojskowych: „aby pasz-

cze dla kawaleryi i rajtuzy na zim przysposobi". Atoli d.

13 sierpnia „z zadziwieniem odoiera wiadomo, e sukna

na paszcze i rajtuzy dla wojska nie wystarczy, o co jednak

przed kilku miesicami stara si potrzeba byo". Wic na-

pisa zaraz, e „wszelkie sukno zdatne z kocioów ma by
brane". Znajdujemy te zaraz bilety prezydujcego wówczas

w Radzie N. N. Tadeusza Dembowskiego: „zaleci obywate-

lowi ksidzu Cyborskiemu, aby sukno z kocioów zabiera

pospiesza, aby od misyonarzow kir zabra, a czerwonego

jeszcze nie; Rada N. N. spodziewa si sukna wicej znale
w handlu Gautiego i Chewaliego". „Trzeba zakonnotowa,

e Kollegiata Warszawska sukno z kocioa swego na ofiar

wojsku oddaje". „Czy obywatel Frybes fabryk sukienn po

Procie Potockim ukoczy? Czy wyjeda dzi do Kowna po

buty i koszule?" A ju poprzednio magistrat m. Warszawy

drukowan odezw z d. 2 sierpnia nakaza konskrypcy su-

kien i pócien *).

Dnia 12 sierpnia ogoszonem zostao urzdzenie Kociu-

szki wzgldem sposobu wybierania ywnoci i furaów, tu-

dzie dostawienie podwód dla wojska. W kadem wojewódz-

twie, ziemi, powiecie, powinny by „ile mona, zawsze w po-

gotowiu ywnoci, furae, wozy, konie, kresy i te przynaj-

mniej materyaly wojenne, które w kadem miecie i wsi zna-

*) Wasnorczne bilety Kociuszki Dembowskiego z dnia 19/8

tu powoane, oraz odezwa magistratu znajduj si w plikach 26 i 48 K.

W. w Arch. GL p. t: Rekwizycye Najw. Naczel. Wawrzeckiego, oraz Noty

y rekwizycye rónych Majristratur y Jurysdykcyi 1794 roku.
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le si mog ku reparacyi i dostarczeniu potrzeb wojsko-

wych, jako to: elazo, drzewo zdatne do pojazdów, skóry,

oów. powozy, wena, pótna i t. p." Przez czas wojny dwa

razy na rok przez Wydzia ywnoci zsypka (zboa) naka-

dana i wydawana bdzie; obywatele oddawa i odwozi tam
r

gdzie rzd kae, bezpatnie maj; lecz wszelkie inne bd pro-

dukta, bd potrzeby wojenne, nad wymienion zsypk do

wojska Rzpitej rekwirowane i brane, tyme obywatelom od

rzdu pacone bd. Podwody dostarczane by maj za pa-

letami Komisyj Porzdkowych z wyraeniem czasu, przez

który usugiwa obozowi maj; na upornych pomoc wojsko-

wa od komendy wojskowej uyt by ma. Ustanowione

poczty obywatelskie po traktach nie powinny nikomu dawa
pojazdów, ani koni, który nie okaza ordynansu od komen-

danta dywizyi wojska liniowego. „Oziby lub nieposuszny

owej zwierzchnoci mieszkaniec, któryby produkta lub potrze-

by wojskowe nie podawa albo tai, tudzie rekwizycyom le-

galnym zadosy czyni nie chcia, przez zwierzchnoci swoje

karany by ma, a zwierzchnoci, któreby nie chciay usku-

tecznia powinnoci sobie przepisanych... odesane bd do

sdów kryminalnych" *). Nazajutrz, d. 13 sierpnia Rada X.

N. podaa do wiadomoci powszechnej odezw Kociuszki

o skadk w paszczach, kocach i t. p. Czytamy w niej: „Od

czterech miesicy pisz nieustannie o paszcze; dotd ich woj-

sko niema; nie wiem nawet, kiedy spodziewa si ich moe.
Troskliwo o zdrowie onierza, boja, by niewygody i bie-

da nie stay si przyczyn dezercyi, przynaglaj mi udawa
si do samej ju Rady N. N., aby, gdy paszczów gotowych

nie ma, wynalaza sposób zebrania, ile mona, dostatnich

siermig chopskich, der pozostaych od koni, których, rozu-

miem, wielka liczba jest w Warszawie, lub koców; sowem
co tylko moe do okrycia si slu}T. Nadto Rada N. N. ze-

chce uczyni odezw do obywatelów Warszawskich, aby

*) Gaz. Rzd. Nr. 44, 45, 46, 47.
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zrobili skadk paszczów cho noszonych i starych". W pa-

r dni póniej ukaza si uniwersa Rady N. N. wzgldem
przystawienia butów, koszul i siermig; nakazano nim dawa
darmo po dwie koszule z, 5-ciu dymów, ale za par bu-

tów rzd mia paci po 6 zip. i za sukman po 10 zp.; na-

leao je wszake dostawia w tyme stosunku (z 5-ciu dy-

mów). Inn odezw, z d. 20 sierpnia, Rada N. N. naglia

o dostawienie niewydanych jeszcze kantonistów, czynic gorz-

kie wyrzuty „obojtnym, lkliwym i nieyczliwym ojczyzny

synom", groc egzekucy wojskow i kar pienin po 100

zp. od kadego brakujcego rekruta *). I te wyrzuty s po-

dobno przesadzone, bo zawód w dostawieniu oczekiwanej

liczby kantonistów niekoniecznie pochodzi z obojtnoci,

lkliwoci lub nieyczliwoci wzgldem ojczyzny, skoro w sa-

mej Warszawie magistrat wykaza w tabeli z d. 6 wrzenia:

naleyto 2.530 gów, dostawionych 1.258, niedostawionych

1.229 blizko poowa, jednake niedobór ten wedug raportu

ztd wynika, e znalazo si wiele domów pustych i e
trwa wci „wolny rekrut", czyli e wielu si zacigao na

ochotnika; zreszt obywatele miejscy skadali pienidze za

niedostawionych ludzi" **).

Powysze rozrzdzenia byy wykonywane przez komi-

sarzy: mamy o tern niekompletne wprawdzie, ale dosy licz-

ne wskazówki w przechowanych raportach. Tak np. kon-

skrypcya wszelkiego elaza w siedmiu cyrkuach m. Warsza-

wy bya dopenion ju d. 30 lipca; do zlustrowania skadów
handlowych sukien, pócien, butów i kouchów w szeciu

*) Gaz. Rzd. Nr. 43, 48, 51

**) Plika Nr. 48 K. W. p. t. Noty y Rekwizycye rónych Magistra-

tur y Jurysdykcji 1794 w Archiwum G. Tabela rekrutów z dymów przy

odezwie Magistratu m. Warszawy z dnia 6,9 1794. Kociuszko w kartce

z dnia 5/9 (Plika 26 K. W.) pisze: „z przeznaczonych 500 rekrutów do

obozu mego z województwa brzeskiego litewskiego dostawiono tylko 372;

reszta w drodze ucieko; pozostawieni odebrali tylko po zotemu... Gdzie

pienidze zoone?"
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miastach delegowany komisarz Micha Zakrzewski od Wy-
dziau ywnoci d. 15 sierpnia; komisarz Kropiski donosi

i bez daty, ale przed cofniciem si jeneraa Sierakowskiego

za Brze), e kaza W3rbiera mosidz zewszd, a najbardziej

ze wieczników ydowskich, mia te zabra dzwony, ale

wtedy nie móg jeszcze dosta bryk i koni *). Tabela skór,

znajdujcych si w skadach 17- tu garbarzy warszawskich

i 21 prazkich. bya gotow d. 30 padziernika**).

W bilecie z dnia 5 wrzenia, adresowanym do Wy-
dziau Potrzeb Wojskowych, Kociuszko napisa: „Oów trzeba

zbiera i zakupowa w Warszawie samej: mona by go wy-

szuka z dachów, ryn, figur po paacach i kocioach". Je-

*) Plika Nr. 48 K. W. Archiw. G. p. t.: Noty wydziaów rónych

Rady N. N. 1794.

**) Dla okazania na przykadzie, e spisy robiy si cile, przyta-

czamy sumy ogólne z rzeczonej tabeli (z pliki a. 38 Raporta Departamentu

Umundurowania 8ber i 9ber 1794).

o-
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den tyko by zrobiony wyjtek dla Wilanowa: „Za pokaza-

niem tego mego zakazu nikt nie ma si waty obdziera bla-

chy z paacu Wilanowskiego" (dnia 10 wrzenia) *). Nie by
oszczdzony nawet Zamek królewski, Kotaj bowiem wyda
dyspozycy do budowniczego Rzpltej i murgrabiego, aby ci,

zniósszy si z X. Cyburskim, komisarzem Departamentu

Uzbrojenia wzgldem zabrania oowiu, na gmachu zamko-

wym znajdujcego si, natychmiast takowe zabranie dopenili

(23 wrzenia); obnaon za tym sposobem galery Merlini

pokry deskami. A w miesic póniej (dnia 23 padziernika)

wydzia skarbowy „odbierajc rekwizycy Wydziau Potrzeb

Wojskowych o zalecenie oficyalistom skarbowym, aeby ci

wysanemu w Sandomierskie komisantowi obywatelowi X. Cy-

burskiemu byli pomoc, oraz aby dozwoli zbiera metale

z gmachów i domów Rzpltej", zaleci lustratorom dóbr naro-

dowych uskutecznienie tego zlecenia z uwag, aby szkody

w budowli nie byo". Wydano te Wydziaowi Potrzeb Woj-

skowych elaztwo ze skadu skarbowego wartoci 20.618 zip.

(dnia 10 padziernika) **).

Pomimo takich wysile rzd wci doznawa niedostat-

ku: dnia 16 sierpnia Departament Umundurowania da przy-

sania sobie pienidzy na opat rzemielników, bo komisarze

nie maj spokojnoci nawet w domach swoich; dnia 21 sier-

pnia tene Departament donosi w swoim raporcie: „krawcy

nie robi dla niezapacenia im zalegych pienidzy; o szew-

cach donosi si to samo; deputacya Ratunkowa, zatrudnia-

jca si rozdaniem pótna na szycie koszul, ma zalegych pie-

nidzy za 8.000 koszul zp. 4.000 i wicej szy nie chce".

*) Plika Nr. 26 K. W. Arch. Gów. p. t: Rekwizycye Najwyszego

Naczelnika Wawrzeckiego.

**") Plika Nr. 48 K. W. p. t.: Noty wydziaów rónych Rady

\'aj\v. Nar. 1794 Arch. w Jabonnie szafa VIII, póka L, nota Merlinie-

go: „z rozkazu Najja. Pana pokryem deskamy galery w Zamku, z któ-

.•ey oów by zdjty podczas rewolucyi; kosztowao 147 zp."





•5E5S2 SE?
n=^UCHWAA Dkia 13. Aoousta 1794.



,a£a ft.Uua^ \J9A--

nu
1

IeLeuZótir

te CO ($§&§») »* (»§gjO(A ) ^
Uchwala d. #tii jbris 1794.

BILET SKARBOWY
Afo Cztery Ztote Polskie

iP3 |[CateryZtote||

Dyrekcya. B. S.

CC*

a-

«?3

**«§#§£§«§$••) *-* o$§S5S§*§*

Pienidze papierowe z roku 1794.

(Podobizna barw, rysunku i pisma podug oryginalnych egzemplarzy ze zbioru

Gustawa Bisier).

Do str. 388, t. III.





401

Jednake w post scriptum dodano, e wspomniona Deputacya

rekwirowaa wydanie 20.000 okci pótna, czyli podejmowaa

si dalszego szycia, ale z tym warunkiem „aby jej pienidze

niezwocznie wypacone zostay". Podobnie Departament

Uzbrojenia prosi pod dniem 16 sierpnia, e „wszystkich robót

zaprzestanie, jeli fundusz dostarczony nie bdzie... bo dzi

przyjdzie stu kilkudziesiciu robotników, a kasa próna" *).

Dnia 29 sierpnia Wydzia Skarbowy ma tylko 40.000 do za-

pacenia kupcom zagranicznym nalenoci za pótno, wyno-

szcej 68.565 zip. gr. 21 den. 9; na pokrycie reszty propo-

nuje zarczenia skarbowe, a dnia 20 wrzenia Kotaj odpo-

wiada Wydziaowi Potrzeb Wojskowych bez ogródki, e „za

dostawione pótno 30.000 zp. kasa Narodowa zapaci nie

jest w stanie" **). W kocu do tego przyszo, e puk 2-gi

Xistwa mudzkiego, liczcy po przybyciu do Warszawy 45

gów, wystpi dnia 30 padziernika z aosn skarg, e od

kwartau pacy nie pobiera i dopiero Tadeusz Dembowski,

prezes Wydziau potrzeb Wojskowych, „widzc skwirk tych

ludzi, ebrzcych ywnoci lub na ywno", kaza wypaci
wedug zoonego porachunku 69 zp. gr. 10 gotowizn ***).

W obec tak dokuczliwego niedostatku, w obec trudno-

ci, na zwalczenie których brako ju sposobów, rzd po-

wstaczy zdecydowa si na krok bardzo energiczny, nawet

gwatowny. Dnia 11 wrzenia Rada Nar. N. „z powodu -
dania Najw}fszego Naczelnika przypieszenia gotowych pie-

nidzy... postanowia urzdzenie wzicia w rekwizycy depo-

zytów tak sum gotowych, jakote efektów w srebrze i zocie

w depozytach gdziekolwiek znajdujcych si... oraz poyczk

*) Plika Nr. 38 p. t.: Przeoenia i raporta Departamentu
Umundurowania w sierpniu 1794 r. not}' pod powoanemi datami; plika

36 i. p. t.: Przeoenia i raporta Departam. Uzbrojenia w sierpniu

1794 r.

**) Tame.

***) Plika a. 35 Rekwizycy Gener. w 8-brze i 9-brze 1794.

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. UL 26
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dobrowoln obywatelsk na nagle potrzeby wojenne". Re-

kwizycyom podlega mia)': 1) sumy zoone w magistratach

i jakichkolwiek jurysdykcyach miejskich, 2) w kancelaryach

ziemiaskich, 3) w kapituach, kolegiatach, kocioach, kla-

sztorach i u ich syndyków tak wasne duchowiestwa, jako

te od rónych obywateli w depozyt dane, 4) sumy przeno-

szce 1.000 dukatów przez obywatelów do utajenia zoone,

5) sumy z akordów kupieckich i innych... dla zamknitej te-

raz komunikacyi z zagranic, lub dla niedoszych terminów

wierzycielom paci si nie mogce. Depozytaryusze obowi-
zani s donie o przechowywanych sumach w cigu 10-ciu

dni, po którym to terminie bd przyjmowane denuneyacye

z nagrod dla denuneyanta. wynoszc pit cz sum uta-

jonych. Wydzia skarbowy mia wydawa dokumenta obli-

gacyjne rzdowe na kad wzit sum z zapewnieniem 5° .

Poyczk za mia przyjmowa skarb na hypotek dóbr na-

rodowych , na termin roczny, na procent 6° „. Nareszcie

tym, którzy dawa zechc gotowizn za bilet)' skarbowe,

obiecany zwrot po 8-miu miesicach w gotowinie z ó-tym

procentem *).

O ile bya wykonan ta uchwala o depozytach? Orzec

trudno, ale e bya wykonywan — to pewna. Sam Kociu-

szko wspomina w swych zeznaniach, e na prob Dbi-
skiej, starociny wolbromskiej, kaza zwróci cz depozytu

jej, zabranego z klasztoru a wynoszcego 3, czy 6 tysicy

dukatów **).

Co do poyczki — nie mamy ladu, aby kto da j
skarbowi na obiecane, wcale skromne zreszt, procenta.

Utrata Wilna, poraka pod Brzeciem jeneraa Sierakowskiego,

zblienie si Suworowa, mnoce si niepowodzenia wzma-
cnia kredytu nie mogy. Byy tylko przykady wymiany bi-

*) Gaz. Rzd. str. 287, 290, 294, 314.

**) HTeaa bt> OÓm. HcTOp. n
rlpeiwocr. Pocciiic. 1866, III, str. 42

( C>itcb).



403

letów skarbowych na gotowizn w znaczniejszych sumach

przez osoby zamoniejsze. Ndza powszechna stawaa si co-

raz dokuczliwsz: Rada Najw. N. musiaa upowania peno-

mocników swoich do przyjmowania w podatkach yta, owsa,

krup, grochu i siana, „wprzód uoywszy si o cen jak naj-

mniejsz", a nastpnie „zapewni publiczno, e ju wicej

pobór nakadanym nie bdzie, i e nie w poowie jak dotd,

ale w cakowitej opacie poboru i podatków bilety skarbowe

przyjmowane bd" *).

A tu nawaa neszcz i okolicznoci tragicznych, w ja-

kich znalazo si mnóstwo osób, wkadaa na wadz inny

jeszcze obowizek, troskliwoci o los ofiar powstania. Oprócz

przyznawania pensyi wdowom i rodzinom po polegych, Rada

N. N. d. 27 wrzenia, „zapatrzywszy si na zniszczone po

wikszej czci obywatelskie majtki, na zrujnowane domy,

opuszczone role i wsie popalone", ustanowia wydawanie po-

yczek ze Skarbu Narodowego tak na dobra ziemskie, jako

i miejskie w poowie szacunku, na 3°/n , na wypat ratami

w cigu lat 12 -tu lub 6-ciu; gdyby kto da zasiku na

osobiste swoje potrzeb}7 (nie na prowadzenie gospodarstwa

lub rzemiosa), dosta mia poyczk w stosunku dwudziestej

czci swego mienia. Zaraz te obran zostaa Administracya

Poyczek Skarbowych z 7-miu osób, mianowicie: Jelski na

prezydujcego, Bogusaw Mirski, Leaski, Dulfus, usz-

czewski, Burakowski, Szperling. Rada N. N. miaa si jeszcze

zatrudnia ustanowieniem Lombardu, czyli kasy poyczajcej

na rzeczy ruchome. Tym sposobem ziciyby si ju wszyst-

kie czci projektu Kaposztasa i wszystkie dania projekto-

dawców z epoki sejmu czteroletniego (§ 78 1. Ale czasu bra-

ko i monoci. Dnia 10 padziernika zasza bitwa Maciejo-

*) Upowanienie penomocnikowi X. Tomaszewskiemu z dnia 23

wrzenia w Gaz. Rzd. Nr. 86 str. 345; zapewnienie Rady_X. X. o niena-

kladaniu poboru uchwalone dnia 29 wrzenia, ogoszone dnia 4 padzierni-

ka w Xrze 92 str. 375.
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wieka, ad. 13 t. m. Rada N. N. w odezwie do Ludu Polskiego

doniosa o klsce i o niewoli Tadeusza Kociuszki. Po takim

ciosie, w tak rozpaczliwem pooeniu trzeba byo wiele ener-

gii, eby si zdecydowa na przeduenie walki pod nowym.

Najwyszym Naczelnikiem, Tomaszem Wawrzeckim. Wy-
dzia Skarbowy, t. j. Kotaj, móg opiera swoje wypaty prze-

wanie na biletach skarbowych, to te z podwójn gorliwo-

ci usiowa je rozpowszechni przez urzdzenie kantorów do

zmiany i przez grob odpowiedzialnoci sdowej za odmow
przyjcia. Administracya poyczek skarbowych rozpocza

sesye swoje d. 30 padziernika; ale to byo ju na 4 dni przed

szturmem Suworowa *).

Cay ten przegld czynnoci rzdu na polu finansowem

dostarcza, zdaniem naszem, obficie dowodów przekonywajcych,.

e ani Kociuszce, ani Kotajowi, ani Radzie Najwyszej Na-

rodowej niepodobna zarzuca niedbalstwa, ani braku energii

w gromadzeniu funduszów na spraw powstania. Zapdzono

si a do rekwirowania pienidzy nalenych kupcom zagra-

nicznym od kupców polskich, a do naruszenia depozytów.

Zuytkowano te wszelkie pomysy, na jakie zdoby si mo-

gli projektodawcy, pisarze, ludzie fachowi, lub jakie mona
byo zaczerpn z przykadów zagranicznych. Powzilimy

te przewiadczenie, e napreniu energii przypisa naley

gorzkie lecz nieusprawiedliwione wyrzuty, czynione przez

Rad N. N. „obojtnym, lkliwym lub nieyczliwym", a roz-

cigane przez póniejszych historyków na cae spoeczestwo.

e si znajdoway indywidua lkliwe, obojtne, moe nawet

wystpne, to rzecz naturalna. e wiele osób zamoniejszych

wyjedao za granic, o tern czytalimy narzekania spó-

czesne **). Sam Kociuszko wymieni raz „sawnego z egoiz-

») Gaz. Rzd. str. 362, 366, 398, 502.

"i Magistrat m. Warszawy uskara si z okazyi licznych wyja-

zdów za granic, e wywoone s znaczne pienidze, a cyrkulacya w kraju

coraz bardziej si zmniejsza (Gaz. Rzd. str. 109).



405

mu Franciszka Krasickiego" i kaza obróci na lazaret dom

jego, pooony na ulicy Mazowieckiej pod N-rem 1351 *).

Ale spoeczestwo, ale naród cay we wszystkich warstwach

swoich na takie zarzuty nie zasuy. To ju mogoby star-

cz3^ za dowód posuszestwa rzdowi i gorliwoci patryo-

tycznej, e ani podczas powstania, ani póniej nie ozwa si

ani jeden gos protestacyi lub skargi na uciliwo wyma-

ganych podatków, poborów i dostaw; monaby mniema
i mniemano w istocie, e nic nadzwyczajnego rzd powsta-

czy nie wymaga od narodu, e szlachta, niepoprawna

w egoizmie swoim, skpia grosza nawet dla Kociuszki. Mil-

czenie przyczynio si zapewne w znacznej mierze do pot-

pienia, jakie nad szlacht wyrzekli historycy XIX wieku,

w tym razie niesusznie i niesprawiedliwie.

Oprócz dowodu negatywnego, istnieje przecie dowód

jeszcze wymowniejszy, pozytywny. Oto spis ofiar dobrowol-

nych, które wci pyny wród najtrudniejszych okoliczno-

ci, a do ostatnich chwil walki. Umieszczamy go w do-

datku pod liter A, uprzedzajc, e kompletnym by nie moe,

gdy pochodzi wycznie prawie ze sprawozda, drukowa-

nych w dziennikach Warszawskich. Suma tych ofiar mini-

malna wynosi jednak w samej gotowinie:

Nr. 220.

zp. 1,339.757

oprócz wartoci rozlicznych przedmiotów i koni, któr szaco-

wa mona przynajmniej na:

*) Bilet wasnorczny Kociuszki do Wydziau Potrzeb Wojsko-

wych z dnia 18.9 w plice 26 K. W. Arch. G.
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Nr. 221.

1,928.036 zip.

oprócz nareszcie przyjtych zarcze i biletów skarbowych

które, jak wiemy, kredytu sobie nie zjednay podczas po-

wstania i skupionemi nie byy po upadku Warszawy. Byy
to wic te ofiary, tylko, e po wikszej czci nie dobro-

wolne. I w dziale piewszym ofiar waciwych znajd si

takie, które byy zoone pod wraeniem obawy lub nacisku

opinii powszechnej, jak np. Fr. Moszyskiego, biskupa Massal-

skiego i Skarszewskiego, a nawet Stanisawa Augusta, ale

nie moe podlega wtpliwoci dobra wola takich ofiarodaw-

ców, jak bezimienni, co dawali po kilkaset, po tysic, pr>

6 tysicy, i po 50.000 przez „czuo nad losem ojczyzny

swojej"—albo jak Wichliski urzdnik Komisyi Skarbowej,

co odda „waz na nókach z uszkami, pokryw i kwiatkiem

do niej srebrnemi, dwa dzbanuszki nowe do kawy i mleka,

1 dzbanuszek nowy do herbaty, blacik, cukierniczk, 2 sol-

niczki i 2 pudeka srebrne nowe, okrge do gotowalni dam-

skiej" (zapewne ony), albo jak owi lokaje, kucharze, pisarze

i caa suba hetmanowej Ogiskiej, która zoya blizko

6 tysicy zip., albo jak owi Józef i Jan Ossoliski z Ziemi

Drohickiej, którzy oprócz wystawienia i utrzymania caego

batalionu z 600 gów i 6 pocztowych, dali 26 koni pod

armaty, ochotników, bryk, 13.700 zip., skóry, pótno, akcy

fabryki owickiej i koszta kancelaryjne Komisyi Porzdkowej,

a moe nawet jak owi pijarzy Drochiccy, co to dali „armat

elazne bez lawetu i msz piewan co miesic". Cae bry-

gady ywione byy darmo, jak np. Madaliskiego w Ziemi

omyskiej; województwo brzeskie dawao fura i ywno
dywizyom Sierakowskiego i Chlewiskiego. A przystpoway

do powstania Ziemie: Sochaczewska d. 4 padziernika, wie-

luska 16 padziernika ju po bitwie Maciejowickiej, na par

tygodni przed szturmem Pragi. Wiemy nadto, e Kociuszko

„mia sobie wprost i tajemnie przesyane znaczne sumy i kosz-
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townoci przez osoby, które, jak Ordynatowa Zamojska, nie

chciay by w swych darach wydatne" *). Wic ofiarno

bardzo licznych osób i ziem caych, lubo nie dajca si wy-

razi w cyfrze, wymykajca si rachubie, bya niewtpliwie

wielk, nieraz przekraczaa zakres monoci. Zakrzewski,

dawny pose sejmu czteroletniego, prezydent miasta War-

szawy, czonek Rady Tymczasowej Zastpczej i Najwyszej

Narodowej, czowiek niegdy zamony, na staro by e-
brakiem. Kociuszko pozosta ubogim, Ogiski znalaz si

w kopotach pieninych za granic, liczni wychodcy poszli

na obc ziemi w ndzy, stodoy chopów byy wyprónione,

gód, wedug listu Stanisawa Augusta do Katarzyny II, by
nieuchronny **).

Metoda, jakiej dotychczas trzymalimy si, wkada na

nas obowizek przedstawienia caego obrotu funduszów pu-

blicznych w dokadnej tablicy, opartej na ródach urzdo-

wych, ale niedostateczno tych róde staje nam na prze-

szkodzie w dopenieniu obowizku. Zalecia wprawdzie Rada

N. N. Wydziaowi Skarbowemu, aby zda rachunki z kasy

Narodowej od d. 19 kwietnia do 31 maja i od d. 1 czerwca

do 13 wrzenia, po tej dacie za kaza codziennie przynosi

sobie ksig percepty i expensy***), lecz my nie znalelimy

rachunków na dwa pierwsze okresy; jedyna za nam znana

*) Paszkowski jenera str. 247.

**) Gaz. Rzd. str. 311 zalecenie z dnia 15 wrzenia.

***) Mówi te Wawrzecki w ledztwie petersburskiem, a wic ja-

wnie w oczy Samojowowi i Katarzynie II, e „domy szlachty b}ry obalone,

lub zniszczone, stadnin)'' i bydo zabrane, sowem wszelkie mienie ruchome

wywiezione; obywatele, siedzcy po domach, wydani na samowoln dziko
kozaków, bici, mczeni na ogniu, w najdotkliwsz3rch mkach musieli wyda-

wa pienidze i wasno swoj; wiele pól nieuprawionych z powodu za-

boru koni, zboa i byda, co ju grozi krajowi godem i ndz powszech-

n... Polska zrabowana i spustoszona tak, jak nie byo przykadu w osta-

tnich stuleciach i wojnach". (Hiema bt> Oóm IIct. ii ,3peBH. Pocciu 1867,

I, str. 82.
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„ksika z Kasy Generalnej Narodowej dla Rady Najwyszej"

zaczyna si od d. 13 wrzenia i obejmuje codzienne tak

wpywy, jak wydatki a do d. 6 listopada, kiedy ju Praga

bya zdobyt. W dniu otwarcia ksigi remanent wynosi

1.054 dukatów w zlocie i 75 zip. w biletach skarbowych;

w dniu 3 listopada znajdowao si S.SóS 1

^ dukatów, 594.178

zip., w biletach skarbowych i 392.976 zp. w gotowinie, aw dniu

zamknicia zota wcale nie byo; pozostay tylko bilety skarbowe

na 459.065 zp. i mincetle menniczne na 170.628 zp., co za-

wiadczone jest podpisami Jana Biernackiego superintendenta

kasy Generalnej, oraz Zajczka i Zakrzewskiego; ca t po-

zostao Zakrzewski kaza wyda do kasy wojennej *). Gdy
wic nie posiadamy rachunków urzdowych, z rki oficya-

listów skarbowych, nie pozostaje nam adnej innej drogi, jak

tylko zebranie z gazet sprawozda o wydatkach Rady Za-

stpczej i Najwyszej Narodowej. Poniewa po kapitulacyi

Warszawy kasa generalna nie posiadaa ju gotowizny wcale,

przeto suma wydatków moe suy zarazem jako suma wszy-

stkich dochodów. Ale w braku szczegóowych wykazów z per-

cepty nie jestemy w stanie oceni, o ile dokadnym by po-

bór naoonych podatków, o ile szkodziy poborom dziaania

wojsk nieprzyjacielskich, a nawet o ile przyczyniy si do zwi-

kszenia zasobów kasy generalnej ofiary dobrowolne, które

mogy by wydatkowane na miejscu, nie przechodzc przez

ksigi warszawskie Wydziau Skarbowego. Nie mamy ra-

chunków od d. 1 listopada i nie znamy dokadnie stanu kasy

*) Arch. Sk. Kor. oddzia VII Nr. 75. Gotowizn i kosztownoci,

jakie mia z ofiar Kociuszko, zabra podobno Kotaj, wyjedajc zaraz

po zdobyciu Pragi dnia 4 listopada do Kozienic; wyprawiony za nim w po-

go dnia 4 listopaada po poudniu Madaliski dogoni kas, wzi z niej

7.000 dukatów i 70.000 zp., lecz sam Kotaj wyjecha do Galicyi; zreszt

wysany z polecenia Rady Zajczek znalaz w Warszawie w Kasie Gene-

ralnej z gór 6.000 dukatów, które odda kilku oficerom; z tych niektórzy

ukryli si póniej; tak opowiada Wawrzecki w ledztwie petersburskiem.

(-Terna bt. 06iu\ TIct. u ApeBH. Pocc. 1867, I, str. 80 i 84).
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z jak Wawrzecki szed pod Radoszyce, chocia on wyranie

mówi o wypaceniu pensyi za listopad wojskom swoim, oraz

o zabraniu z mennicy zota i srebra jeszcze nie wybitego na

157.000 zp. *). Przed zoeniem dowództwa Wawrzecki pod-

pisa ogólny obrachunek za cay czas swego urzdowania

i poleci kasyerowi Krauzowi, oraz adjutantowi Hornowskiemu

odwie cae archiwum do Warszawy dla wrczenia „rzdowi

krajowemu", ale czy wola jego wykonan bya nie wiemy

i dokumentu wspomnianego nie znamy.

Z takiemi zastrzeeniami przystpujemy do uoenia

szczegóowego rachunku. Liczby s brane z Gazety Wolnej

Warszawskiej i Rzdowej; stronnice przytaczamy; kilka po-

zycyj pochodzi z innych róde—te wynotujemy oddzielnie.

Tab. 222.

Koszta powstania pod Kociuszk.
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Kwietnia 25

26

27

Kwietnia 28

Maj

7

8

9

13

10
11

30 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

6

2/

a i Wydatki Rady Zastp-
czej Tymczasowej.

Na umundurowanie kor
pusu artyleryi . . .

Piotrowskiemu puków
lekkiego puku . . .

Tolkmittowi kas ubo
gich

Xa winiów . . .

Haumanowi na potrze

by wojenne ....
Kwaniewskiemu puko

wnikowi wolontaryuszów
Na ekspedycye extraor

dynaryjne Dorau, Sekret

Rady "

Na lazaret w paacu
Branickich

Na ludwisarni . .

Na Komisoryat . .

Na umundurowanie ]

puku wolontaryuszów Ja

na Rafaowicza .

Dorau na expensa ex
traordynaryjne .

od wojska . . .

Na Komisoryat .

Sierakowskiemu na in

ynierów extraordynar.

Korpus kadetów .

Na potrzeby wojenne
Regiment. Gwardyi Kor
Dla Komisoryatu wo

jennego

Na potrzeby wojenne
Wedelstettowi puków

nikowi Wojsk lit. . .

Inynierom za pomiar
biskupstwa krak. . .

Umundurowanie komp
artyl. Deybla pukownika
Na winiów Dep. Do

zorczej

Komisoryatowi .

X. Palmowskiemu .

66.370

2.000

3.000

2.000

18.000

2.000

9.000

2.000

10.000

25.555

9.000

2.691

268.000

50.000

1.800

18.604

36.000

12.000

G W. W.

38

53

r>

n

54

55-

77

78

»

79

M
93.

25.000
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Data
Stronnica

Gazety

Czerwca 26 81

- 82

27 83

• 30

Lipca . . 1

10

11

lo

84

85

86

87

88
89
90

91

92

93

94

95
96
97

98

99
100

101

102

103

104

105

106

Na lazaret

Orowskiemu, komend-
X-twa Mazowieckiego na
dezerterów pruskich .

Mokronoskiemu, gene
ra-lejtenantowi .

Zakrzewskiemu na 400
gów milicyi policyjnej

Orowskiemu Komend
X-wa Mazowiec. na woj

sko
Na sukna dla wojska

w Brzeciu Litewskim
Na podobne potrzeby

Sztabs-Chirurgowi .

Jenera. Cichockiemu
Na szpital Dziecitka

Jezus

Wgierskiemu . . .

Kancelaryi interes,

granicznych ....
Fabryce Grodzieskiej

(z kasy ekonomicznej)

Wydziaowi Bezpiecze
stwa
Wydzia. Potrzeb wojk
Korpusowi Kadetów
Swiderskiemu na konie

Piotr. Potockiemu gen
Lubelskiemu na lenungi

Sierpiskiemu podpuk
Józefowiczowi sekreta

rzowi Ambas. Moskiew
z licznem potomstwem

Kancelar. Deputacyi do
rewizyi papierów . .

Na potrzeby lazaretu

Wydz. Potrzeb Wojskow
Na lenungi w dywizy

Zajczka
Wyrobnikom Warszaw

skim na okopach po 1 z
Dla Skarbu Litewskie

go w Rublach .

Dla kasy wojskowej
Najwyszego Naczelnika.

10.000

1.800

20.000

103.461

400.000

95.420

200.000
3.000

40.000

6.250

9.000

19.325

63.034

40.000
100.000

9.764

3.600

9.000
900

1.000

1.000

10.000

100.000

p

500.000

150.000

351

Gaz. Rz
7

9

10

13
17

23
25

29

33
41

46

49

58-

66

69
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Lipca

Sierpnia

19
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Data zp.
Stronnica

Gazetv

Sierpnia
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Data Przedmiot \vvdatku zp.
Stronnica

Gazety

Padziern. 6
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Data Przedmiot wydatku zip.
Stronnica

Gazety

Listopada 9

Czerwca
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Data Przedmiot wydatku zip.
Stronnica

Gazety

Padzier. 10

»
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Data
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sze zdobytego w wiekach rednich przywileju wolnoci po-

datkowej, chocia nie pelnil ju suby rycerskiej, której za-

pat by rzeczony przywilej; od stu lat prawie nie uchwala

poborów nadzwyczajnych: wic w istocie „z mlekiem matki

wysysa przekonanie, jako nic dawa nie powinien", i udo-

skonalonych gdzieindziej systematów skarbowoci nie zna,

nie rozumia, lub, zasyszawszy co o nich, odpycha je z od-

raz, jako narzdzia niewoli, waciwe tylko pastwom despo-

tycznym.

Panowanie Stanisawa Augusta jest epok nieustannego

rozwoju finansów i przeobraenia poj o skarbowoci; lecz

imi jego moe suy tylko za termin chronologiczny w tej

gazi pracy narodowej, albowiem nie wie si z nim adna
zasuga ani intelektualna, ani praktyczna. Przeciwnie, bez-

mylnym, grzesznym, czstokro zbrodniczym nierzdem

swoim król ten utrudnia i hamowa proces reformy pa-
stwowej.

W okresie I-ym, jeszcze przed elekcy, przeprowadzon

zostaa reforma braci Michaa i Augusta Czartoryskich. Po-

cigna ona szlacht do „ca generalnego", wic zrobia pier-

wszy wyom w przywileju podatkowym; otwierajc to nowe

ródo dochodów publicznych, zarazem ulepszya sposób po-

boru innych podatków. Owocem byo zwikszenie nat}
Tch-

miastowe dochodów skarbowych do 13 tu milionów, prócz

skarbu królewskiego, który pozosta przy dawnym dochodzie

(niespena 7 milionów). Lecz z tej reformy na przyszo po-

zosta}' tylko pewne korz}'ci intelektualne; stron za mate-

ryaln zniweczyy: opór Fryderyka II króla pruskiego prze-

ciwko cu generalnemu przez tak zwan spraw Kwidzysk,
i zaburzenia, wywoane przez protektork Czartoryskich, Im-

peratorow Katarzyn II. W epoce pierwszego rozbioru skarb

Rzpltej znalaz si w stanie ruin}', a przywalio go brzemi

dugów, przenoszce cay dochód roczny, osignity w pierw-

szych dwóch latach okresu.

W okresie II-m monaby przewid}7vva uszczuplenie do-

chodów skarbowych o jedn trzeci, proporcyonalnie do
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zmniejszenia rozlegoci kraju: tymczasem okaza si wzrost

funduszów skarbowych nieustanny, dosigajcy ostatecznie

21 milionów, prócz dochodów Komisyi Edukacyjnej i skarbu

królewskiego. Byo to owocem drugiej reformy, opracowanej

przez „subdelegacy do uoenia podatków" w roku 1774,

której najwybitniejszymi czonkami byli: August Sulkowski,

Poniski i biskup owoczesny kujawski, a póniejszy prymas,

Ostrowski. Subdelegacya przywrócia zawieszone (w roku

1766) co generalne, oraz nieudatnie zaprojektowan w r. 1768

lotery krajow, wskrzesia zapomniane anowe, wprowadzia

nieznane dotychczas w Polsce stemple i akcyz tabaczn, od-

daa skarbowi cz funduszu Ostrogskiego i pocigna du-

chowieswo do pacenia „zasiku miosiernego" (subsidium

charitativum); wic otworzya nowe róda dochodów skarbo

wi, a to jej na rzeteln policzy naley zasug, i usiowaa
jak najszerzej rozwin system podatków niestaych, czyli po-

rednich. Mniemaa, e przez reform swoj dostarcz}' obu

skarbom Rzpltej 33 miliony rocznego dochodu, lecz ra-

chunek ten, nie oparty na adnych badaniach statystycznych,

nie sprawdzony przez praktyk, okaza si mylnym. Zawinia

za odwróceniem pewnej, zreszt malej czci (dziki popraw-

kom sejmu z roku 1776) spodziewanych zasobów skarbu na

upieztwo prywatne, a szczególnie wprowadzeniem do bud-

etu kilkumilionowego ciaru na pac roczn i na spat
dugów Stanisawa Augusta.

Trzecia reforma sejmu czteroletniego signa ju do

podstaw spoeczestwa polskiego, zniosa bowiem przywilej

Koszycki szlachty, owszem przy uchwalaniu nowych podat-

ków orzekaa zwykle, e maj spada na dwory, nie na ro-

botników. Najznakomitszem i najtrwalszem jej dzieem jest

podatek ofiary wieczystej 10-go grosza z dochodów pewnych

i staych. Mdrze i szlachetnie pomylan}', bo nie zagraa
rozwojowi rolnictwa w przyszoci i nie obcia ani wo
cian, ani drobnej wasnoci zagonowej szlachty, jest on owo-

cem najlepszym fizyokratyzmu, zbyt dugo i zbyt wycznie
panujcego w dawnej Polsce. Nazwa „ofiary" bya niewla-
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ciwym komplementem dla szlacht}' opodatkowanej i wpro-

wadzaa w pocztkach pewne zamieszanie poj przy ukada-

niu taryf. To ukadanie, czyli obliczanie nalenoci ze wsi

kadej szlacheckiej cigno wielkie wyrzekania tak na ko-

misarzy, wykonawców uchway sejmowej, jako te na pose-

sorów dóbr. Staszic zarzuci nawet krzywoprzysiztwo caej

szlachcie polskiej. Po gwatownych i dugich rozprawach

sejm nakaza powtórne oszacowanie podatku na innej zasa-

dzie (transakcyj, zamiast deklaracyj) i wyznaczy z ona swe-

go Deputacy Koekwacyjn. wzbraniajc jej zniania poprze-

dnich taryf bezwarukowo. Deputacya ta wypracowaa z tru-

dem ogromnym now tabel podatkow dla wszystkich wo-

jewództw i ziem, przygotowaa projekt poprawnej konstytu-

cyi: lecz z powodu wybuchej wojny sejm nie zdy ju
udzieli tym pracom swej sankcyi, niemniej wiadcz one tak

o szczerych chciach najlepszego uregulowania taryf podatko-

wych ofiary, jako te o przesadnoci zarzutów, uczynionych

poprzedniemu szacunkowi komisyj Dziesitego Grosza. Prze-

bieg spraw sejmowjTh, oraz pomnoenie pozycyj dochodo-

dowych w rachunkach skarbu koronnego do 46 a litewskiego

do 28 (prócz subsidium i funduszu Ostrogskiego") wiadcz,

e reformatorowie owoczeni szukali gorliwie róde nowych,

o ile starczyo im wiedzy, nie zraajc si dwukrotnie dozna-

nym zawodem w zamierzeniach budetowych. Owocem ich

reformy byo 40 milionów dochodu czystego na rok 1791

(prócz suby dugu, funduszu Ostrogskiego i niektórych do-

chodów skarbu królewskiego), a wic nage podwojenie po-

datków w porównaniu z kocem okresu poprzedniego; jeli

za obejrzymy si po za siebie o 40 lat wstecz, przekonamy

si, e w tym stosunkowo niedugim przecigu czasu sia

podatkowa pastwa polskiego, uwzgldniajc uszczuplenie roz-

legoci i ludnoci, wzmoga si siedem i pó razy *).

*) Absolutnie 40 milion, (z Nru 198) jest wiksze od 8-miu (z Xru

151) tylko 5 razy, lecz gdy skutkiem pierwszego rozbioru kraj zmniejszy
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Wszake i te dochody nie dorównyway zorganizowa-

nym oddawna finansom mocarstw innych: nietylko trzykro

ludniejszej i dziesiciokrotnie bogatszej Francyi (o 750 mi-

lionach), nietylko Rossyi (o NO lub wicej milionach), ale

i maych Prus owoczesnych, które przy 5Va mil. ludnoci

pobieray 180 mil. zip. rocznie. Podatki sejmu czteroletniego

nie wystarczay te na wystawienie stu tysicy wojska, co

byo naczelnem zadaniem chwili. Na udoskonalenie techniki

poborowej, na zwikszenie wydajnoci podatków przez nat-

enie cisoci brako umiejtnoci, dowiadczenia i czasu;

ozwaly si tedy z po za izby sejmowej gosy, doradzajce

uycia kredytu pastwowego, ukazay si nawet wytrawne

projekty Banku Narodowego i papierów kredytowych. Sejm

nie uwzgldni tych gosów, nie zuytkowa projektów, bo ich

nie zrozumia i to byo najciszym bdem, najsmutniejszym

dowodem niedostatecznoci wyksztacenia politycznego w iz-

bach poselskiej i senatorskiej. Wobec nadcigajcej burzy

wojennej szukano znowu powikszenia ilociowego dochodów,

nakazano zacign poyczk zagraniczn w zlocie, zarzdzo-

no sprzeda królewszczyzn, wymagajc wszake kilkuletnich

przygotowa, wreszcie uchwalono pobór nadzwyczajny zwi-

kszony ofiary, podymnych i pogównego. Warto pienina

tych ostatnich uchwa nie daje si obliczy, poniewa nie-

szczliwy przebieg wojny przeszkodzi rycho ich wykonaniu;

lecz znaczenie polityczne i moralne wyjanio si dostatecz-

nie, gdy pobór odbywa si bez adnego oporu lub szemra-

nia, dopóki nie zachodzia przeszkoda ze strony nieprzyjacie

la; gdy spoeczestwo cale wyraao swe uznanie dzieom

sejmu limitowanego datkami dobrowolnemi, zobowizaniami

osób prywatnych na cay czas wojny, nawet uchwaami no-

wych poborów, jak np. województwo Krakowskie.

W okresie czwartym rzdy Najj. Konfederacji Targo-

wickiej i akcya drugiego rozbioru sprowadzaj znów ruin

si do -
. 3

dawnego obszaru, naleao przeto zastosowa jeszcze proporcy:

X : 5 -=
"/i-
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skarbu pastwowego, a bankructwo 6-ciu firm najmoniej-

szych wysusza róda zasobnoci skarbowej. Wród powsze-

chnego zuboenia na terrytorium, powtórnie uszczuplonem

a nie dajcem si nawet obliczy pod stopami i kopytami

wojsk nieprzyjacielskich, wadze, powstajce w imi Kociu-

szki, przywracaj moc obowizujc uchwaom sejmu czte-

roletniego i, wykonywajc wszdzie uniwersa poborowy wo-

jewództwa Krakowskiego, wprowadzaj jeszcze jeden, naj-

wikszy z pomidzy wszystkich dawnych: podatek progresyj-

ny od wszelkich dochodów. Ktokolwiek przejrzy dziaalno
finansow Rad}' Najwyszej Narodowej i licznych jej peno-

mocników, oraz Komisyj Porzdkowych, przyzna z pewno-

ci, e ze strony rzdu nic nie byo zaniedbanem w wydo-

staniu wszelkich moliwych funduszów w drodze podatkowa-

nia, rekwizycyj, kredytu publicznego (bo wypuszczone zosta

y nawet asygnaty), nareszcie w drodze odwoywania si do

ofiarnoci publicznej. Zoto ze skarbca Krakowskiego, srebro

z otarzy, dzwony z wie kocielnych, kir z katafalków,

oów i mied z dachów7 paacowych, w kocu zdeponowane

gdziekolwiek kapitay prywatne zabierano z rozkazu rzdo-

wego. W cigu pó roku mniej wicej wycignito z obsza-

ru prawie poowicznego w porównaniu z Polsk z r. 1792

przeszo 25 milionów wedug najmniejszej rachub}7
, które

warte s z pewnoci stu milionów sejmu czteroletniego.

I spoeczestwu te nikt zapewne nie zarzuci braku ofiarno-

ci; gdy na licie datków ujrzy obok sreber z kredensów

paskich, pudeek i brylantów z gotowalni damskich, kilka

okci pótna zgrzebnego z wiejskiej chaupy, lub kilka zotych

zoonych przez ebraka, a w sumie ogólnej okoo 2, od ro-

ku za 1788 przeszo 7 milionów, prócz mnóstwa nieznanych

i niepochwytnych powice.

KONIEC TOMU III.





DODATEK A.

Spis ofiar dobrowolnych zoonych na potrzeby wojenne.

DZIA I W PIENIDZACH.

Data Nazwisko i n a z w v Zip. Gr.
ródo

wiadomoci

I. Na skutek uchway sejmowej

p. t. ,,Dobrowolna ofiara na na-

glce potrzeby ojczyzny 1788 r."

a) Jednorazowo.
1788

d. 8/11 W domu St. Maachowskiego mar-
szaka sejmowego, z projektu Gra-

bowskiego, mecenasa Asesoryi Li-

tewskiej, oraz u Laski.

Tene Grabowski
Krzucki pose woyski . • .

Tene na milicy
Tene za ubog szlacht wojewódz-

twa woyskiego
Sanguszkowa marszakowa lit. . .

Miaskowski
Suchorzewski Jan za siebie i za 2-ch

braci

Suchorzewski Wincenty
Sokolicki weksel na
Miaskowski szambelan
Bieliski 9-letni pisarzewicz (7 duk.).

Cech pyzdrski mynarski 2-gie po-

dymne
Hulewicz Benedykt

„ Stanisaw

3.000
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Data Nazwiska i n a z w y Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

10/11 Hulewicz Franciszek 1.800
Sotan Stanisaw

,
18.000

Mieszkowski szambelan 1.800
Kochanowski Micha i 1 I

Rudzki Wyk od 6-ciu córek. . . 1.800
Cieszkowski starosta kleszczewski . 7.200
Szultz Karol I 18.000
Winnicki 350
Morski Mik. kan. krakowski ... 1 .81 K

I

Swidziski 4.000
Niemcewicz 500
Mniszech Franciszek ... . . 1.800
Potocki Seweryn 9.000
Przezdziecki 540

19/12
j

Oficerowie regimentu królewicza (II),

szefostwa Wodzickiego miesiczn
ga

20/12 Majewski Jan mecenas Trybunau
lubelskiego 1.000

Rutkowski Stanisaw

V, 343

Zbiór mów
VIII, 344

V, 350

1789
Do Laski Sejmowej.

7 1 Knianin Franciszek D3ronizy .

Z rónych ksig (Szultza ban-
kiera, Pczkows kiego, gonid z-

|

kich, uckich etc).

1788 Szpitalny Antoni
20 12 Chroniewski z synem 540

Ziemiaska, Hejnikowa, Kuleszyna
wdowy 7

Dbrowski Jakób, Dziemsiewicz fur-

man 9

Przygodzki, Scienicki ogrodnic}'. 8

Majewski Józef. 1

agowski prezydent m. Leszna przy
1789 li Warszawie " 36
13/1 I Królikowski 6

16 1 ! Szl. Budler Dudecki 54

Wyk Micha 1!

19 1 Szl. Smulski

20/1 „ Langa
12 „ Ziembiski 6
10 2 „ Cybort ofiarujc te syna . . 18

12/2 „ Miller 12

13/2 „ Ciewierski radca m. Leszna

15

VIII, 346

347

348
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Data Nazwiska i nazwy ródo
wiadomoci

4,2

16/2

24,2

29/2

17/4

4/4

6/3

9/3

19/3

23/3

27/3

30/3

31/3

1789

10/5

Szl. Teszner radca m. Leszna

„ Peters '»"»•
„ Kieps „ „ „

„ Suszczyski i Wenke ....
Kozierowski X. biskup Adraleski .

Parafia kielpiska w Ziemi warsz. .

Ksia w starostwie knyszyskiem .

Oficyanci „ „

Obywatele m Knyszyna
Zawojski
Kmita
Monastyr biaostocki XX. Bazylian.

Mijakowski X. przeor Karmelitów u-
ckich . ,

Gromada wsi Ruda w starostwie

knyszyskiem
Gromada wsi urawika

„ „ Domaszewska . . .

„ „ Bazylianów biaostoc.

Ludzie w subie Iwona Steckiego

arendarze Poonki i Ozdoski oraz

szynkarz Horodyski
Gromada Przemysko-sielska z paro-

chem
Gromada Przemysko-monasterska

„ Cewoska z parochem

„ wsi Koomli

„ Wyczukowska
„ Hojska

„ Ratnowa, Bajowa i Górki

(Krzuckiego)

Gromada Zytyska z parochem .

Czci wsi Saska (Gogowskiej) . .

Gretz Jan jenera audytor . . . .

Marchocki
Cieszkowski Krzysztof kasztelan liw-

ski

Wedug regestru z grodu

opoczyskiego.

Blank Piotr bankier ....
Parafia Pustelnicka ....

v Siennicka

„ Kaszyska. . .

„ bikowska
_ Gliniaska

18

18

18

24
1.8C0

41

151

545
736
140

8

30

36

790
104
56
62

320

18

24
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Data Nazwiska i n a z w v Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

Parafia Chorochowska
Winnicka .

1789

1790

19/5

31,8

1790
1791

7/4
11 1

1788

10 12

1790

24 8

4.000

2.935 15

Wedug regestru z ksig Wój-
towskich Nurskich.

Parafia Seroczyska
„ Wodyska

Miasteczko Aleksandrya p.Warszaw.
Dobra Ostrogskie

Niewyszczególnionych . . . . .

108 15

148 24
29

246 6
74.504 22

Suma wniesionych pod L. 1 d. '-'

, ,

1790 przez Maachowskiego pie-

nidzy do Skarbu koronnego . . 279.937 14

Obywatele wojewódz. woyskiego .

Duchowiestwo grec. -unickie wojew.
bracawskiego w Grodzie Winnick.

Poniatowski X e Stanisaw do Skar-

bu Litewskiego

Czapski Micha, wojew. malborski .

Niewyszczególnionych tu ... .

2.499 29

10.704

54 000
100.000

5.000

Suma § III rejestru Kom. Skar. Kor.

Przybyo do Skarbu Koron, wedug
Rachunków (do 498.414 gr. 26) .

Rogaliska z Denhofów ....
Zawistowski czenik Ziemi Bielskiej

Blanc, procent za 5 m. od 100.000

dukatów
Zamoyski Jdrzej ordynat .

Suma w roku 1791 w Koronie 218.550

W W^nie u opaciskiego
biskupa tripoli taskiego.

opaciski X. Józef, bisk. tripolit.

Sulistrowski Tadeusz szambelan .

opaciska Barbara, wojew. brzeska

opaciski Jan, starosta mcisawski
Obywatele litewscy na lanie armat

do arsenau wileskiego zoyli
Niewyszczególnionych ....

Suma u opaciskiego

18.000

9.000

3.600

5.400

4.000

36.034

76.034

Pr. Ek. A 27

str. 1863

Pr. Ek. A 27

str. 1864

§ III

§ III, str. 781

Tab. 186 p. 29

Relacya Bu-

trymowicz. 43

Gaz. Nar. i O.

str. 232

Zbiór Mów
III, 345

, 346

K.W. 177 s.

123
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Data Nazwiska i nazwy Zip. Gr.
ródo

wiadomoci

W protokóle Wileskim.

1788 Pearski Bogusaw, skarb, mcisaw.
Okuszko Józef, mostowniczy powia

tu orszaskiego
wicicki Stanisaw chory .

d'Abrv porucznik W. W. X. L.

17/12 N
28/12 Towiaski Piotr horodniczy wileski.

1788

—

1790

Suma w Prot. Wileskim.

Do Ko misy i Skarbowej Li-

tewskiej.

abina, starocina bielska . . . .

Uanowski Jacek

Januszkiewicz Jacek

Wocianie parafii

Mieszczanie i wo, kretyngowscy.

Od innych wocian parafii kretyng.

i osób rónych
Kowan prorektor szkó kretyngow-

skich oraz akademicy tych szkó.

Trzeciak pókownik grodzieski .

Bucz}rski Szymon
Od mieszczan starej i nowej Pogi

tudzie od wo, i osób rónych.
Szlachta z okolicy Jazdajciów . .

Jakowicz X. pleb. par. dorbiaskiej.

Zbuyski X. pleb. par. kiemeskiej.
Lekulowicz X. pleb. par. wiewirzask.
Martyszewski X. pleban par. awko-

emskiej
Pauluf Bukontt X. pleban parafii u-

kniaskiej

Wisktt August X. pleb. parafii rot-

ciaskiej

Horbacki X. pleban parafii nowoa-
górskiej

Romanowski X. pleban parafii Zy-

morskiej
Wierzejski podstoh i pisarz grodzki

Nowogrodzki
Wojniowicz Adam podkom. Nowo-

grodzki

Kobyliski J. podstoli mcisawski.
Wojniowicz podkomorzy . . . .

53
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Data Nazwiska i nazw Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

1790

1788

20/12
1789

25/2

24/8

1790

17/5

Mogilniccy, Jerzy, Ignacy i Marcin
Chechowski dziekan nowogrodzki
Raciski Dyonizy skarbnik nowogr.
Zambrzycki prez. S. Z. orszaski
Korsak Stanisaw obony poocki
Lisowski Piotr owczy omyski
Chudziski rotmistrz witebski

.

Siedmiogrodzki Wincenty .

Stabaszewicz
Z parafii wileskiej

Suma w K. S. Lit.

180
61 20

1.800

166 15

36
1

6 5

100
79 2'/.

12.129 18'/.

Ogó jednorazowych datków

1788—1791. 806.963 24'/,

Darowa}':
Przy zwrocie podatku protunkowego
w Koronie miasta, powiaty: wilic-
ki i chciski, oraz osoby pojedyn-
cze 518.714 —

Ogó darów 1788— 1791.il 1,625 677 24%

Skarb Litewski podawa jako dar:

podymne 1790 zp. 2,428.264 i po-

gówne ydowskie 1790 zp. 167,861,
lecz podatków, z uchway sejmowej
pobieranych, za dobrowoln ofiar
obywateli nie uznajemy.

b) Corocznie.

Trzciski X. profesor Akad. Krak. .

Mianowski, patron Asesoryi Koron.
Potocki Jan, pose poznaski od po-

przednio zapisanych 108.000 . .

Sapieha Kaz. Nestor zrzek si fun-

duszów z dóbr Lipniszki i Giera-

nony
Walicki kasztelan rawski 20% z Mo-

gilnicy

Król Im czopowe z m Brzecia i

Grodna

400
100

10.800

40.000

70.398

Morski, Dvar.

1790 I, cz. 2

str. 212

Zbiór Mów
VIII, 347

Konst.

Konst.

Konst.

Suma z zobowiza rónych. 121.698

Liczc czopowe do lipca 1793, a in-

ne sumy do koca 1794 roku byio
opaconych 427.694
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

1792

5/6

16—26

29/5

30/5

1/6

13/6

2. Na wojn 1792 roku.

a) Jednorazowo.

Maachowski, starosta opoczyski,
pose w Saksonii

Piegowski sekr. legacyi w Drenie.

Lewandowski prezydent m. ytomie-
rza na syna z dwoma ludmi wy-
chodzcymi na wojn

9.000

9.000

2.000

W Komisyi C. W. Wileskiej.

Kapitua wileska
Nagurski Jan pukownik Giny Xi-

stwa mudzkiego na chorgiew
stukonn

Na ratuszu wileskim i w kahale

Iwaszkiewicz oberbombardyer arty

leryi litewskiej . . ...
Od osób rozmaitych w cigu dni 10,

W Komisyi C. W. Preskiej.

Karpowicz X. proboszcz preski i gra-

yski

W Komisyi C. W. Brzeskiej
Litewskiej.

Paszkowski Jacek stolnik . . . .

Estko St. stolnik smoleski . . .

Zgromadzenie nauczycieli szkó brze-

skich

Matusewiczowa
Laskowski podczaszy
Wyganowska podkomorzyna . . .

Mód szkolna w Brzeciu Lit. . .

Z powiatów Piskiego i Za-
piskiego.

Hernicz przywióz do Komisyi Skar-

bowej Koronnej.

20.000

Razem z W. X. Litewskiego.

9.000

100.

200.

32

000
000

432
.511

800

900
198

.800

720
.800

900
450

14.000

363.511

G. N. O. 284

» »

282

G. N. O. 266
R. K. L. VII
nr. 47, 69

G. N.O. 308

» 282

„ 308

250

278

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III.

290

Pr. Ek. A/ 30
str. 1872

28
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Data Nazwiska i nazw Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

1792

23/5

6/6

9/6

W Ko misy i C. W. Warszaw-
skiej.

Wawrzecki Tomasz pose bracawski.
Meysner bankier wesel patny d. s

/6 .

Prószyski obywatel m. Warszawy.
Piotrowski „ „

azarewiczowa ob)rw. m. Warszawy.
Dyczkowski „ „

Pellati antreprener teatru woskiego
za dan oper na zysk obrony po-

spolitej

Piotrowski pókownik
N. N. (fryzyer)

Sigiedy lakiernik

Lewendowski ob. m. Warszawy .

Henning kamerdyner J. K. M.
Jaboski
Lachniccy maonkowie
Reptowski X
Bereniewicz
Russo kamerdyner J. K. M. . .

Kobylaski kapitan

Dietrich kapitan fizylierów . . . .

Leeska pusowa bracawska . .

Towarzysze drukarze G. Naród. .

Drukarze XX. Pijarów warszawskich.
X. prefekt teje drukarni

Oduszewski szafarz Platera kaszte-

lan trocki

Moroz
Hoppen Micha
Abramowicz
Dworscy Ogiskiej het. w. lit.

Sztaude ob. m. Warszawy ....
Liszkiewicz

Wayski biskup chemski obrzdku
ruskiego

Rostocki metropolita unicki. . . .

N. suc)'
Kosiski cukiernik teatralny . . .

Luciski podczaszy J. K. M. .

N
Raczyski kapitan

Dworscy Xny Czartoryskiej kancl. 1.

Ryniewicz ob. m. Warszawy .

Ritter ob. m. Warszawy

5.400

1.800

180
1.080

3.000

54

3.185

2.000
7

360
180

1.800

100

1.C00

900
180

1.800

540
200

1.200

180
108

200

100

300
150

1.200

2.000

54
108

100
90
36

200
1.000

450
60
94
108

360

15

15

K.W.190,s.67
G. N. O. 266
(nie 262)

G. N. O. 266
(nie 262)

G. X. O. 252

258

„ 266
nie 262)

262
272

284

273
284

297
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

2/7

11/7

Cech rzeniczy m.\Varsz.(niekt. majs.)

Ligza Jan

Buhak alumnus wileski .

Rociszewski
N. (z Galicyi)

Koc, kanonik kijowski

N. obyw. galicyjski, do króla i kon
stytucyi przywizany

Gozdowski
Ciwieski Wojtek
Gamalski czeladnik szewcki . .

Krystofowicz introligator . . . .

Kwiatkowski szewc
6 profesyi mieczniczej

Suc}" pewnego dworu
Bogusawski Woje. antreprener tea-

tru polskiego z reprezentacji . .

Autorowie Gaz. N. i Ob. za 2 mie.
5 mieczników
Kadet na ciasta przysanych . .

Hampel
N
Mód szkó putuskich

Polacy z Londynu
Mód szkó akademick. warszawsk.
Dbrowski w imieniu cechu kraw. .

Gurget Maciej ob. m. Warszawy.
Wglewski „ „

Gostomski
ski Józef za kupfersztychy dnia 3

maja 1791 r

Czelad profesji jubilerskiej .

N. objrw. z Galicyi

N. „ „

Xiewj'3zczególnionj-ch

W Komisyi C. W. Czerskiej.

Dawidowicz
Miasto Czersk

4-ch mieszczan ubogich po 4 zp.

W Komisyi C. W. Rawskiej.

16/7 Komarzewski G. L. z dóbr swj^ch

Szczuki

1.120

6

108

900
1.C00

180

2.700

10

6

3

100
6

690
1.418

932
2.000
444
18

14

18

469
7.000

500
256
100
36

2.000

900
509
400
650

2.271)

25

G. X. O. 307

307

320

36
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Data N a z w i s k a i n a z w v Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

W Ko mis vi C. W. Wyszo-
grodzkiej

Nakwaski podkomorz\' .

W Komisy i C. W. Kocia-
skiej i Wschowskiej.

Mycielski Micha starosta koniski .

Chapowski
Morawski komisarz C. W
Zbijewski .

Pomorski ....
Wilkoski p< se
Kurowski
Ronowski pose
Wybicki Józef, prócz utrzymania dla

2-ch synów szlachty humaskiej,
co si nie poczya z rokoszem.

Sokolnicki Celestyn z równym obo-
wizkiem

Nieychowski
Skoraszewscy i Sierski

Lekszycki i Meyer
Klasztor lubiski XX. Benedyktynów.
Kieszkowski opat tego klasztoru po

1 dukacie z dymu
Klasztor XX. Cysterów
Makulski X. przeor ;

Synagoga leszczyska
Turnowie Adam i Kazimierz . .

Bukowski
M. Dolsk
Ludzie w usugach Gliszczyskiego.
Sybilski Szymon sucy Zakrzewsk.
Kapelski sucy
Wocianie wsi Jarosawek i Wiesz-

czyn
Wocianie wsi z czci do remu
nalecej

Wocianie parafii Guchowa . . .

„ wsi Goniembic, ukowa,
Radomicka i Gronowa . . . .

Wocianie wsi do XX. Benedykty-
nów lubiskich nalecych . .

Wocianie wsi Biekowskiego . .

„ Siedlec do XX. Cy-
stersów nalecej

1.800

1.800

1.000

720
900
360

1.000

180
1.200

2.000

360
400
460
90

4.000

684
2.000

200
300
108

18

200
84
6

18

207

S60
78

191

281
40

68

G. N. O. 279

298
300

15

Porów.
A/30 s.

1967

i 1978
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Data ; Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

25 6

Wocianie wsi Brdowa i Ostrowa .

„ „ Górki i Targowiska.

„ „ Wyrzeki i Dalewa .

Niewyszczególnionych tu ... .

W Ko misy i C. W. Pozna-
skiej.

Dobrzycka Ewa z Koszutskich

Mycielska starocina onicka
Dobrzycki komisarz C. W.
Rydzyski X ,.

Rogalnicki X. „ „ „
Zakrzewski X. „
Bieliski „ „ „
Koczorowski „

Chmielewski „

Rydzyski szambelan.

Lipski komisarz C. W. .

ótowski „ „ „ .

Koczorowski Jan .

Rozdraewski hr. .

Woropaski (prócz konia etc.)

Mód szkó wydziau poznaskiego
Z ofiar niewyszczególnionych . .

Do Komisyi C. W. Pockiej.

Osowski prorektor 1

/3 cz pensyi

Polaski profesor

Kubliski
Kobyecki
Kurkowski ....

W Komisyi C. W. Kaliskiej.

14/7 Ronowski pose gnienieski . .

do 21/7 Niewyszczególnione osoby . . .

W Komisyi C. W. Radziejów
skiej, Ino wrocawskiej i Kru-

wieki ej.

Niewyszczególnione osoby .

W Komisyi C. W. Wojewódz-
twa Gnienieskiego.

Niewym.enione osoby ....

40
90

5.378

720
1.800

1.80(1

900
900
630

1.000

540
500
360
540
360
54' i

180
100
432

50.607

600
20: i

50
50
50

1.200

58.007

1.682

36.847

Porów.
A 30 s.

1967

i 1978

G. N. O. 290

R.K.L.VII,171

G. N. O. 326

„ 332
R. K. L. Nr.

114

Pr. Ek. A 30
str. 2013

Pr. Ek. A/30
str. 2014
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Data Nazwiska i nazwy ZP . Gr.
ródo

wiadomoci

1792

Ko misy a C. W. Sieradzka
i Szadkowska.

Beszyski podkomorzy sieradzki

„ starosta brodnicki .

Walewski chory sieradzki . .

„ ,, piotrkowski

„ ,, ostrzeszowski.
Cielecki komisarz C. W. . . .

Komorski ,, „ „ . . .

Beszyski ,, ,,„•••
Wysocki „ „,....
Idzikowski „ „ „ . . .

Pgowski „ ,,,,...
Karsznicki ,, „ „ . . .

N.iN
Domaniewski
Jarociski i Tymieniecki.

Wojciechowski .

Skowroski
Beszyski lustrator .

Zajglicz

X
Mczyski
Zdzieniccy dwaj
Szulimerski i Bardziski
Piekarski

Siciski X. proboszcz z obywateli i

wocian
Siciski z wasnej chci
Miasto Szadek

,. Warta
Szlachetny Mazur

Zwoliski

,

,, Stankowski ....
,, Domzalski ....

W Komisyi C. W. Sochaczew-
skiej.

Rogalski metrykant koronny . .

Szajowski biskup ladaroski .

Xikoro\vicz kanonik owicki . .

„ za synowca swego .

Gniewczyski sekretarz kapituy o
wickiej

900



439

Data Nazwiska i nazwy Zip. Gr.
ródo

'

wiadomoci

ladecki X
Gowacki
Magistrat m. owicza
Kapitua owicka
Synagoga sochaczewska
Niewyszczególnionych a do Komisyi

Skarbowej Kor wniesionych . .

W Komisyi C. W Dobrzy-
skiej.

Zboiski pose dobrzyski . . . .

Wniesiono do Kom. Skarb. Kor. ra-

zem ze zsypk . .

Razem z prowin. Wielkopol.

54
101)

1.000

1.800

300

6 374

40.000

11.173

323.12J 17

G.N.O. 297

1
324

Pr. Ek. A/30
s. 1979

Ks. 1 Czerska
351

Pr. Ek. A/ 30
s. 1973

W Kom. C, W. Lubelskiej (?)

z Puaw.

Knianin F. Dyonizy
Ciesielski ....
Filipowicz

Rembieliski .

Szrr.uk

Komar
Wickiewicz
Ensch
Witosawscy
Gutowski i Linsenbart

Ferber kapitan

Goltzowa
Petit

HolTmanowra

Konopacka, Ejdziatowiczowa, Wierz-

bicka

Kasparówna
Kotelnicka, Brzozowska, Mysowska,
Lehman

Lambertówna
Hadziewiczowa i Kozowska .

Grasieska
Hagien i Losieska
aszkiewiczowa i Wernerowa. . .

Jezierski X. proboszcz, Kopczyski X.,

Modecki X
Jastrzbski ekonom
Duniewski, Kurowski, Gumiski .

1.200

1.000

500
300
180
72
54
38

36
86
18

300
200
108

126

72

72

9

8

24
23

66

18

108
144

1S
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ylicz, Wolicki, Iwanicki . . . .

Milanowscy
Makowscy i redniccy
Myski, Grasiski, Tyborowski
Lubecki, Pieniek
Sankowski, Gsowski, Goawski .

28-u ludzi dworskich
7-u muzykantów .

Szmidt Hirurg

Savage anglik

Jagielski i Rychter ogrodnik .

Dayczer traktyernik i Garski aptek.

Harnisz zegarmistrz

Biaecki i Zimmerman
Boy, Mikoaj krawiec i Sowicki .

Grinberg

Dzieci z jego szkóki
Mieszczanie koskowolscy . . . .

ydzi z Puaw, Koskowoli i Wlo-
stowic

Dwór poogski
Wocianie: Gromada Osiska, Wola
Osiska; Wronowa
Wocianie: Gromada Opocka, Chrzo-

chowska
Wocianie: Gromada Starowiejska .

„ ,, Dbska, Wola
Nowodworska.
Witowska
Skowieska
Rudzka .

Myska
Puawska
Wostowicka .

W ó 1 k a Pro-

fecka.

Parchacka .

Chrzchowska
Poogska . .

W Komisyi C. W. Chemskiej.

Wereszczyski
Wereszczyski ubogi (Tomasz) .

Bractwo P. Maryi
Dbrowski
Wayski biskup chemski unicki

20
18

9

8

598
192

36
54
36
72

9

72

14

54
15

50

112

20

44

27

10

13

11

23

12

20
13

31

11

19

31

100

3

100

36
100

15

10

22

i:.

6

28

12

15

15

23

15

G. N. O. 301

G. N. O. 273

„ 326

273
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

W Komisyi C. W. uckiej.

W Komisyi C. W. Sandomier-
skiej.

1792

1,6 Tarnowski komisarz C. W. . . .

Moszyski ,, >,.>••
Dowbor lustrator

Taski
Kossowski gubernator starostwa szy-

dowskiego
Skotnicki X. kanonik

Wróbiewski ob. m. N. Korczyna.

W Komisyi C. W. powiatów
Krakowskiego, Proszowskie-
go i X-twa Siewierskiego.

Szujski knia A
eleska kasztelanowa biecka nieza-

wodnie zapaci
Mieroszewski
Maachowski wojewoda krakowski .

Brandys Tomasz galarnik z Czerni-

chowa
Brandys Jan galarnik z Czernichowa.

Sroka Wojciech „ „
Grandys Micha wocianin z kordo-

nu cesarskiego

Biliski X
Gouchowski Kazimierz

Rey Kajetan kasztelanie zawichosts.

Bartkowski
Morstin starosta Skotnicki . . . .

Stadnicki Ignac}'

N. N
Puszet pose krakowski

N. N
Darowska
Wielopolski Ignacy kom. C. W. .

lusarkiewicz obyw. m. Krakowa
Trbski X
Zawadzki
N. N. (naucz, szkó Maopolskich)

Profesorowie Szkoy. G. Krak. .

Batorowicz prefekt drukarni Akad.

Gawroski

900
432

900
180

54
45(i

54

K. W. 190 s.

30

1

G. X O. 273

332

3il8
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Data
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Data

28/6

1792

22/5

Nazwiska i nazwy ródo
wiadomoci

Pomorski
Mielecki

Bronikowski
Krzyanowski
Sokolnicki ochotnik

Miaskowski pose kaliski . .

Gorzkowski
Zakrzewski Wacaw Wysogota .

Turnowa
Sapieyna Xina kancl. lit. . . .

Narbut X
Brzozowski profesor z Pocka. . .

Moszczeski K
Wilkowski kom. C. W. krakowski .

Dbicki hr. Ludwik
Potkaski X
Stadnicki Jan hr. (z najmilsz ochot).

Michalczewski Antoni asesor kor. .

Gostkowski Mikoaj
Starowiejski

Sierakowski Sebast. X. kustosz kor.

Klucz Iwaniski Sotyka (gromada,

mieszczanie, oficyalici) . . . .

Szymanowski pose wyszogrodzki .

„ szambelan J. K. M. .

Skucewicz Józef .......
Witoszyski Franciszek

Groddek obywatel gdaski . . . .

Synagoga sochaczewska
Skotnicki X. kanonik sandomierski .

Przez cay cig wojny mie-
sicznie.

Autorowie Gazety Nar. y Obcej .

Kadet

Przez rok poczynajc od I-go
czerwca.

Bogusawski Woje. antreprener tea-

tru polskiego

Póki dugi zacignione na
wojn nie bd spacone, ro-

cznie.

Dembowski Sebastyan (prócz 30-tu

korcy yta)

1.000

1.000

360
1.800

1.000

900
300

2.000

1.000

1.800

350
500
100
100
100
100
180

200
220
180
720

757

2.000

1.000

3.000

400
180
150
200

1.000

9

12.000

G. N. O. 290

1772

252

R. K. L. VII

nr. 146

) Ib. ad.n. 147

/

l

\ G. N. O, 297

1 * 301

304
332

G N. O, 252
321

262

180
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Data

1792

16/5

23,5

26 5

30/5

25.6

6/7

Nazwiska i n a z w y Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

Najpóniej po upywie roku
t. j. dnia 31.

Ledochowski na 4-ch unteroficerów
i 5 u gemeynów 3.000

Suma zobowiza peryodycznych. 55.466 17' .

278

Suma znanych ofiar pieni. 1792. 810.674 25' .,

C. Nieobliczalne i Nieokre-
lone.

Wydawca kupferstychu: Dzie 3-ci

maja 1791 (cena po 1-m dukacie,

zysk ze sprzeday na pierwszego
ranionego onierza

Chojecki Jan pose kijowski, od
na 4 kozaków

Sucy Sotyka utrzymywa przez
czas wojny 3 onierzy, zarcza
pan

Giycki Ant. prócz suby osobistej,

18-tu onierzy z komi, broni
morderunkiem

Chwalibóg Józ. od na 3ch ludzi

z dóbr swoich ca krescency
siano, co tylko od domowych roz
chodów zostanie

Wolski pókownik chce 2.000 duka
tów da na regiment ....

Jaraczewski starosta Solecki utrzy-

manie na 2-ch ludzi ....
Sokolnicki utrzymanie na 6 ludzi

Pók Kóniga o wasnym odzie na
czas wojny

ótowski miecznik wschowski z ka-

dego dymu po 1 dukacie . . .

Budziszewski sdzia (kocian ?) tak

samo
Rogaliski komis. C. W. kociaski

tak samo
Szczaniecki tak samo
Grodzicki Micha kasztelan owi-

cimski, komisarz C. W. krakowski
z dymów i po 5 zp.)

Brzozowski komisarz C. W. krakow
ski podwójne dymowe ....

Taszycki Gabryel we wrzeniu 100 zp.

G. N. O, 234

K. W. 190, 67

G. N. O. 252
265

301
R. K. L. 411

nr. 79
K. C. W. Kai.

Wegner 542

K. W. 191,74

G. N. O. 298

r. k. l. vn
nr. 146
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

1794

22/4

Chojecki Hilary sdzia ziemski ki-

jowski dla ochotników z chopów
i szlachty wsi swojej Motowidów-
ki pod Lubarem grunt na lat 10,

jeli pójdzie 1 z dymu, na lat 20
jeli 2-ch oraz opata podatków i

zsypki na nich

Ledochowski pose czernichowski dla

wocian kantonistów po 100 zp.
rocznie i po 50 na rk oraz po-

dwójny podatek ofiary z dóbr swo-
ich Mi latyn

Walicki Kazim. uwalnia tych pod-

danych swoich ze wsi azy, któ-

rzy pójd do wojska
lski Jan od na 2 ludzi na ca
kampani

lski A. od na 3 ludzi na ca
kampani

Wielowiejski od na 10 ludzi z ka-

pralem co rok

Ogiski hetman w. Lit. od na 50
ludzi

Krzyanowski M. kasztelan midzy-
rzecki lenung na 1

Korytowski lenung na 1 . . . .

3. W czasie powstania pod Ko-

ciuszk.

a ) w g o t o w i n i e.

Do archiwum m. Warszawy
pod dozór obywateli Osze-

lowskiego i Wossido.

Nowicki Stanisaw
Gliski August
Lalewicz

Domaski
Róaski
Wojna Wawrzyniec
Dyszyski M
Sznarkowski imienia Zofii Lulie .

Xina Poniatowska expodkomorz.
Kossecka Józefa

Kossecki Stanisaw

108
432
100
100
50
54

360
216
100
100
210

G. N. O. 277

308

R. K. L. nr.

147

G. N. O. 258

K. C. W. Ka-

liski Wagner
536
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Data

22/4

Nazwiska i nazwy ZP . Gr.

Sobaski J

Horalik w miedzi
Borakowski
Jaboski J

Szpilowski architekt

Kasperski regent

Majewski
Demen
Btkowski
Xina Poniatowska expodkom. .

Wokiewicz ........
Wodzyski kanonik pocki . . .

Szembek biskup pocki ....
Szeptycki i Szembek Xia. . .

Ustrzycki

Molencki Fr
Zajdler Jan
Slezaski
Pewny karmelita

Skrzetuski X. prof. od kadetów .

Sznarkowska
N. N. pewny ubogi
Grothus

Woowski
Tokarski

Misiewicz

Walicki X • .
'

Nowicki
Siemitkowski
Baldy
Mianowski
Moszyski marszaek W. Koronny
Massalski biskup
Suliski

Bczkowski
Laube
Rossowski szmuklerz
Bienktewicz

Jurski

Krzyanowski
Antoniewicz

Skaryski
Woskiewiczowa
Strojno wski Hier. kanonik kijowski
Szneker

Dawidsonowa
Gatz

Komar

[80
540

30
150

200
400

100
21 H

)

18

2.000

269
"ii

1.800

180

300
360
180

900
54

30
108

60
360
36
108

30
100
54
10

100
108

2.000

800
72

108

27

36
80
18

3

20
200

1

209
54

100
54

1.080

15

ródo
wiadomoci

O
p
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

1794
22 4

do 13

Xa rce jeneraowej Mokro-
noskiej.

13,5

Kor.

Król Jm
Moszyski Marsz. W.
Badeni regent

Aleksandrowicz wojewoda podolski

Kiciski
Komarzewski
Gighiothi X
Siarczyski
Beklerowa
Gawroski X
Rudziski wojewodzie ....
Szembek Xi biskup pocki .

Massalski biskup wileski . .

Lanckoroski wojewodzie .

Geringowa
Mniszeeh ex-marsza
Rzewuska panna ....'.
Berneau
Wielopolska starocina krakowska
Trzebiski X. kanonik ....
Modzelewski X. „ ....
Hussarzewski
Saydy
Kornaszewski
Szembek X. kanonik
Chaudoir
Hering Walenty
Szwajcarowie kupcy
Straser

Górska podkomorzyna .

azarowiczowa ....
Bojranowska panna .

Maachowski szambelan .

Wasilewska
Gouchowski
Netto cukiernik ....
Grodzicki

Czarnecka kasztelanowa

.

Xina kanclerzyna .

Oborski kasztelan .

Richard

Zyberkowa wojewodzina
Górscy modzi ....
Dzieduszvcki

Deboli .

'

18. 1
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Data Nazwisko i n a z w y Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

13/5

Walicki ex-podstarosta 900
Dunquerque Dr 90
Sulkowska 180
Xina Radziwiowa marszakowa . 3.600
Szymanowski Józef 540
Sulkowska kanlerzyna 144
Krasiski obony 1.080
Krasicki 900
Pniewska podkomorzyna .... 54
Szymanowski Jan 180
Szymanowska starocina wyszogr. . 360
Maachowski referendarz 1.800
Puzyna sekretarz Króla Imci . . . 432
Jakutowicz mecenas 72
Dzbaski sekretarz Imci Króla . .

'

450
Kuszel X 500
Poniatowski Wincenty szambelan . 360
Kwaszkiewicz pisarz podatku Kon-

sumcyjnego 360
Piotrowski 50
Zapolski kom. Skarbu J. K. Mci . . 500
Paprocki z owiadczeniem corocz-

nie paci) 360
Kuczyski Stanisaw 126
Jawiski Józef. 500
Sierzputowski szmuklerz 36
Sikorski Antoni 108
Sznajder mynarz 36
Dzierzbicki Micha wojewodzie -

czycki
! 36

Kaczyska Teresa ex-marszakowa . I 738
Kapitua warszawska i 6.000
Byszewski szambelan

fj
180

Konderski komornik sdowy ... 200
Zaczkowski i Okraszewski. . jl 147

Motowido stolnik sanocki . . . . 500
XX. Misyonarze warszawscy . • '•

I 1.000
N. N

;

6.000
N. X. obywatel troskliwy o uszcz-

liwienie Ojczyzny
|

1.000

N N. obywatel bezimienny znacznie

urodzony, czuy nad losem Ojczyzny ! 50.000
N. N. co pó roku '< 360
Puchalski Marcin 216
Grabowska jeneraowa na ludzi pra-

cujcych okoo szaców . . . .
||

300
Lanckoroska kasztelanowa z Gra-

bowsk siostr p. Blanka . . . 5.400
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Data
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

16/4

Wierzbicki

Muller Jdrzej
Zieliski Bartomiej

Komar Marcin

Zalewska
widerski
Hryniewiecka miecznikowa W. Kor.

N. N. (ubogi pewny)
Rogalski

Jackowska Agnieszka
X. X

W Województwie Krakow-
skiem.

Urszula Merska
Micha Filipowski

Gabryel Taszycki w zocie duk. 70
i monet zp. 480

Józef Mieroszewski komisarz .

Filip Cichocki

Hipolit ojowski

W Komisyi C. W. Chemskiej.

Brygadver Wyszkowski zdobyte rs.

17.560

Do ksigi ofiar wpisano

Wojczyskiemu G. M. Woje-
wództwa Rawskiego.

Zbierzchowski 50 czer. zot. . . .

I. uszczewski
Swidziski
Zauski
Wilski

Do skarbu lub do rk ró-

nych.

Beszyski Franciszek Xaw. . . .

Bystrzycki X. kan
Kreczmar Franciszek
Devitri Krystyna
Wiadrowski
Zdanowicz
Szyle Józef

24

186

540
18

54
3 000

1

9
72

150

100
180

1.740

180
12

18

108.286

2.328

900
900
450
156
14

3.000

108

36
108

108

3

28

r>

Spis ofiar

wdztwakrak.

G. W. W.
str. 175

Way s. ,

31, II, 54

G. W. W
s. 175
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

20,8

31/8

1.9

3 9

Reinhardt

Bystrzyski Józef

W miecie Wilnie wniesiono dobro
wolnych ofiar oprócz sreber, klej

notów i innych ruchomoci . .

Sapieha Franciszek ex-genera arty

leryi Koronnej

Ziemia Bielska przez laudum zoy
a u Elbiety Branickiej kasztela

nowej krakowskiej ....
Ofiary J. K. Mci

gratyfikacye dla wojska
na oporzdzenie oficerów

na kupno koni

na rusznikarni .

na bro ....
dla aresztantów .

na buty dla wojska
oficerowi ranionemu
na wspomoenie wdów

Departament Umundurowania ode
bra z elechowa dóbr Zakrzew
skiego efekta, otaksowane przez

przysigych taksatorów (sukna
gierlickie, falendysz w rónych ko-

lorach , ordynaryjne, tuzinkowe,

weny, pótna, obuwie, skóry) na.

Województwo Brzeskie do obozu
Mokronoskiego

Ogiska hetmanowa w Sielcach .

F. obywatel z Siedlec

Dr. Kettel

Nestorowicz chirurg

Siekierski szafarz

Ryli kamerdyner
Michaowski kuchmistrz . . . . .

X. Arnold Maryanin
Zienkowicz pisarz

Metz Leopold
Kiepszówna podstolanka . . . .

Jaworska
Batt zegarmistrz

Kaczorowski pocztmajster . . . .

Ogonowski pisarz

Od rónyeh pa, panien i pomniej-

szych osób w rónych kwotach .

Kruszewski skarbnik Ziemi Bielskiej.

X. Kruzel Roman

353.552

108.000

72.000

18.000

21.057

79.769

8.758

1.000

100
984
360
216
680

2.249

73.218

3.600

800

G. W. W.
s. 175

G. Rzd. s. 15

Prot. Koresp.

z Rada X.

X. 25.

O

li 'A

36
144
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Data Nazwiska i n a z w y Zip. Gr.
ródo

wiadomoci

17 9

18 9

21 9

23 9

18.9

X. Zawadzki karmelita
,j

6

X. Dzicielski Sebastyan karmelita . 4

X. Pukalski karmelita 1

Z paratii waniewskiej X.X. Zastocki

Rutkowski wraz z wocianami . 150

Pogonowski J 18

Rydzewski starosta rajgrodzki. .. . 2.000

Obywatele sochaczewscy do Najw.
Naczelnika 27.000

Wykowskiej bilet o zmianie gotów-

ki na bilety skarbowe za . . . 2.000

Król J. Mo za bilety skarbowe . 48.000

Z Ziemi Drohickiej.

Józef i Jan Ossoliscy •

li) 10

:i/10

Józef Ossoliski
X. Kobyliski
XX. Misyonarze z ko. mordzkiego.

Ubodzy i Zakrystyan

Makowski wocianin ze wsi Mynary
Dbrowski
X. Zarba
X Mierkowski
Nosiowski archiwista

Bakowski
Parafianie Dolobowa
Obywatele województwa sieradzkie-

go za namow Ignacego Pieczy-
skiego starosty brodnickiego .

Lipski

Walewski
Kielkiewicz dziedzic Strachowa za

grunt pod fabryk amunicyi ela-

za ustpi z kontraktu . . . .

Czech sekretarz Rady Najw. Nar.

Iskaler

Kielkiewicz za elazo
Agniszewska za elazo

Na jeców.

Król Im
Leduchowski
Wojewoda podlaski

Grabowski

,, Micha adjutant J. K. M.

10.800

1.800

1.100

50
108

16

9

100
8

18

50
6

20.000

100.000

55.000

2.000

2.000

1.000

2.000

1.000

270
6

18

90
40

12

11

G.R.s. 29-250

G. W. W. 301,
5r.7, 302

G. Rzd n. 79

G. Rzd.
n. 81 s. 326

„ n. 82

„ s. 330
338

35:

Nr. 88 s. 355

„ 356
G.W.W.s.616

Ks. kasy Ge-

neralnej a dic-

1/9 pod
d. 21/10

G. W. W. ad

n. 50, s. 653,

654
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d'Es-

Xie Józef Poniatowski.

Hadziewicz major ....
Krister

Pani Krakowska ....
Jaboski
Potocka S
Turnowa
Poltz konyliarz J. K. M. .

Guze
Rautenstrauchowa ....
Jezierski kasztelan ukowski
Róssler et H
Xina kanclerzyna lit. .

Gaszyski, Kussel, Garlicki

Granowski
Komarzewski Jan ....
Truskolaski, Brzezina, Garitz

21 10 Goyski
Le Chevalier d'Yriarte min.

pagne
Teran
Dr. John Jurs?ens krawiec . . . .

Cholewski i Kwiatkowski .

Tyszkiewicz

Morawski M
Szymanowscy '

. .

|
2 damy pewne
Arndt

"

wicicki, Czohaski, Mniszech .

Oborska i Haering F
Berhan i Kuntz
L'ne bonne Citoienne

Jenny i Aebly
Emy, Jankowski, czyski
Jean

Berneaux
Schmitt Karol

Motky
Xi. Poniatowska expodkomorzyna.
Gene
Dama
Sapieyna Pelagia

Jabonowska
Sotanowa
Litta, nonce apostoliue
Taubert, Stockman, Schroder .

Lanckoroscy
Dbrowska ..."

144

4
4

100
6

108

36

8

6

18

6

4
36
16

144

54
32

8

36

12

4
24
72

18

25
18

12

17

24
8

4
36
16

4

18

4
18

18

18

4
540
36
18

24
28

36
18
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Data Nazwiska n a z w y Zip. Gr.
ródo

wiadomoci

21 10

1/3

1794

23 9

Bandeau
3 obywatelki

Golkowa
Mansch
Krygier

Sukowska z Mniszchów . . . .

Syszczyski
Obywatel znajcy ludzko. . . .

Grandjean
Gaetzman
Kurtz

Dembowski Antoni

Witting

Woszkowski
Muller

Gerstenberg

Burger

Sukowska Ant
Piatti

Czaplicowa
Borakowski
Meisner

Maachowski
Jabonowski kasztelan krakowski

Woowiczówna
Zimkernagel
Nicolai

Polakowski
Nahke
Solohubowna
Zanelli

Kohler

Pietzoch ,

Tyzenhauzowa
Geringowa
57 osób bezimiennych .

Niewymienionych tu ,

Kaposztas wydal na przygotowania

Na jeców suma.

Razem 1794 r

36
30
4

4

4

24

2

30
6

18

5

36
5

2

18

12

9
36
6

18

12

54
24

300
18

12

4

2

4

18

4

24
4

18

18

655
1.321

27.000

5.082

b) Nieobliczalne lub nieokre-
lone.

Karp. Benedykt poniós nakad na
urzdzenie Ludwisarni w Wilnie .

1.339.757 14'/,

^TeH. 1866 111

G. W. W. n.

13 str. 175
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Data Nazwiska i nazwy Zp. Gr.
ródo

wiadomoci

Baum Jakób da worek z miedziaka-

mi moskiewskiemi
Ossoliscy Jan i Józef lenung na

600 ludzi do regimentu XVIII .

Cl obywatele expens na pieczci,

paszporta, ksiki, podróe i nie-

które delegacye w Komisyi swo-
jej

4, 10 Bezimienni dwaj, dziesicin z rocznej

i intraty co miesicy dwa na rannych
po lazaretach

16/4 Wayski biskup chemski i rektor

XX. Pijarów

Kociuszko wedug wiadectw Pa-

wlikowskiego i Paszkowskiego od-

biera od Zamojskiej kanclerzyny
„milionowe" ofiar}', tudzie od nie-

których osób znaczne sumy i ko-

sztownoci wprost i tajemnie, do
upodobanego uytku

Gaz. Rzd.
str. 326

364

Wayski
I, "31.

Weteran Po-

znaski 1825
str. 179

Dzieje Tad.

Kociuszki
p. Paszk-go

str. 247



DZIA 1
1

, W BRON'1, KONIACH, EFEKTACH
1 KOSZTOWNOCIACH.

Data Nazwiska, nazwy przedmioty
ródo

wiadomoci

1788

10 11

1789

1790

1791

30/6
1792

26/5

25/5

26/5

4/6

Miasta Kurlandyi i Semigal:

X. przystawi na Prag .

Tauber i Jarzewicz.

Sotyk pose krakowski .

oppott z Nowogródka .

Wgierski pose Ziemi Bielsi

Karwowski
Niegolewski

Minasowicz X. kanonik kijuw

W Komisyi G. W. Wileskiej

iej

I. Bro.

a) Dziaa (1788—1792).

Maachowski St. marsza. sejm

Oficerowie reg. II (Wodzicki)

Regiment X szefa Dziayskiego
Radziwi do swego regimentu

Potocki Teodor starosta olszty
ski (wojewoda bezki)

.

Potem kin

Dom Xit Sanguszków.
Witte jenera
Czartoryski Xie G. Z. Podoi
Stan rycerski Kurlandyi i Se

misralii

a o
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Data

96

16 6

26 5

14 5

21 5

30 5

15 5

1792

Nazwiska, nazwy i przedmiot}'

1794

9 9

18 9

,
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty

23/9

4 1(1

1788—
— 1789

Kuczyski 2

Pijarzy drohiccy (elazn ma bez lawetu) . 1

Kownacki komisarz dóbr Jaboskich. ... 3

Razem dzia w roku 1794. 19

Suma niekompletna 1788—1794 wszelkich. 256

1794

1788

do 1792

Warto pienina dzia ofiarowa-
nych.

8 armat 12 funtów, po 10.000=120.000 zip.

20 „ 6 „ po 4.000= 80.000 „
117 3 „ po 2.000= 224.000 „
92 dzia rónych liczc po 700= 65.400 „

Razem 1788—1792 . . 499.400 zip.

30 dzia rónych liczc po 700= 21.000 zip.

Warto dzia powy. 1788—1794 = 520.400 zip.

Bron palna rczna.

Potocki Szczsny nie dostawi
obiecanych 10.000 sztuk dla
piechoty

kara-
binów

Niewiadomo w jakiej iloci
dostawili:

Mierzejewski stranik P. K. na 1

chorgiew
Maachowski rotmistrz K. X. na 1

chorgiew
Starzeski starosta braski do-

kompletowanie 1 chorgwi .

Przyszychowski na 1 chorgiew .

Kurdwanowski Kajetan na 100
ludzi

Miczyski Gówny Inspektor na
100 ludzi

Potocki starosta szczerzecki na
200 ludzi

Oarowski Samuel szef, na 100
ludzi

szhie-
ców

i flint

par
pisto-
letów

ródo
wiadomoci

G. Rzd. 326

644

G. X. i O. 116

Zbiór Mów
III, 334

Pr. Ek. A 27

s. 1865

Zb.mówV349

, III 336

» r>

• 335

V. 342
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kara-
binów

D o st aw i 1 i

:

Maachowski starosta opoczyski.
Czacki Tad. star. nowogrodzki .

Krasiski starosta opinogórski.

Ossoliski starosta sandomierski .

Klopman kapit. z Gwardyi P. K.

Munkenbeck kupiec warszawski .

1792 Ksie Kurlandzki

12 5 Prozor Ign. wojewodzie witebski.

19 5 Muradowicz X
Potocki wojewoda bezki
Piotrowski puków, i Baranowicz.

Bartosiewicz ob. m. Warszawy .

Wayski bisk. chemski unicki .

Lelewel czenik i komisarz c. w.
liwski

Laskowski obyw. m. Warszawy.
25 5 Runikarze Konieccy

28, 5 Dorant kamerdyner X. Sotyka .

Brzeziski
Witoszyski X

3 1 5 Demunt X. proboszcz jasieniecki .

8 6 Ciadowski X. pijar . . . .

Zawadzki Micha stolnik pomor-
ski

Zawadzki Wojciech major Gwar-
dyi K

2/7 Dawidowicz

2. 8 Niewymienionych w Kom. C. W.
Czerskiej

9 6 Wasiewicz

1

3

;
6 ' Starzeski M. starosta braski Ko-

misarz Wojsk
16 6 Zamoyski hr. ordynat . . . .

Korczyski rachmistrz i Kozow-
ski

Kossowski gubernator starostwa

szydowskiego
Wereszczyski
opot z Xowogródka
Lubomirska marszakowa z mili-

cyi swojej

X. (dama)
Raczyski kapitan i Xowicki ak-

tor

szttic- par
ców pisto-

i flint letów

100
72

— 1

itu
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty ródo
wiadomoci

21/6

1794

13,5

John Piotr i Markiewicz X.

Magistrat m. owicza . . . .

Dbrowscy Stan. i Aleks. .

N. (w Kom. C. W. Chemskiej
N
Haweman
Ogiska hetmanowa Litewska .

Kaznowski ucze i Hille

Gurget obyw. m. Warszawy .

Ibertowski

Ronikier

Staszewski strzelec

W Komisyi C. W. Wileskiej . .

Mycielski starosta onicki, Komi-
sarz C. W. Poznaski

Machnicki pisarz komory pozna-
skiej

Machwic obywatel m. Poznania .

Woropaski Eliasz

Mielecki Kom. C. W. Kociaski.
Goczkowski, Janiszewski, Bukow-

ski

Miasto Kocian
N. (dama)
Slascy A. i S

eleski kasztelan biecki . . .

Wodzicki opat mogilski .

Skaliski

Grobl Antoni kupiec

Starowiejski

Wgrzynowiczowa mieszcz. Kra-

kowa
Kowalski X. i 2 bezimienni

kara- BZ^°- P»r

binów
,

;:

,

.

w
, V';i flint letów

14

1

60
4

255

50

4

8

1

10

1

5

6

10

100

Razem 1782—1792 najmniej. 5.610 118

Grotkowski Jan mecenas, Aseso-
ryi Koronnej

N
Albertrandy

Hipolit ojowski
Stanisaw Niklewicz

Magdalena Wadowska . . . .

Józef Wielowiejski

1

12

600

1

1

1

27:
18

<.. X. i O, 297

n

307

326
331

332
345
362

„ 308

Wegner 5-40

542

RK. L. VII n.

147

G.W.W. s.82

126

u »

Spis ofiar w-a
krakowsk.
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
ródo

wiadomoci

kara-
binów

sztu-
ców

i flint

par
pisto-
letów

20 8

3 9

18,9

12 5—
—23/6

1788—
— 1792

1794

Grz. Bogusz
Jan Pauszeski
Walewski gen

Wincenty Dembiski
Stan. Pszanowski
Fil. Cichocki

Król Jm
Ogiski Micha
Majewski
Stuard Haliburton

Domaski Julian

Markowski komisarz C. W- Ziemi

Bielskiej

Branicka kasztelan, krakowska .

Potocki Piotr starosta szczerzecki.

Bobrowski
Sernaccy

Trojanowski komis. C. W. Ziemi

Bielskiej

Raciborski i Kruszewski....
Kuczyski
N. (dama;
Baranek
Sapieha Xie Kazim. Nestor .

Ossoliscy Józef i Jan ....
Obywatele Ziemi Bielskiej dla Ba-

talionu Strzelców Pieszych .

Razem 1794 . .

Suma ogólna 1788— 1794. .

1

1

1

2

9

480
2

2

1

39
14

3

37

369

1 Spis ofiar w-a
— krakowsk.

i :

n

1

10 G. Rzd. 197

249

2

^0

220
34

331

G. W. W. 278

G. Rzd. n. 69

5.979 685, 991

Warto pienina broni palnej.

5610 karabinów po 36 zip. = 201.960 zip.

118 fuzyj i sztuców po 30 zip. = 3.540 „
600 par pistoletów po 36 zip. = 21.600 „

„ 216
326

Tabella Sta-

rzeskiego

Razem najmniej 1788—1792 . . 227.100 zip.

369 karabinów po 36 zip. = 13.284 zip.

567 fuzyj i sztuców po 30 „ = 17.010 „
331 par pistoletów po 18 „ = 5.958 „

Razem 1794 . . 36.252 zip.

Warto ogólna 1788— 1794 263.352 zp.
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
ródo

wiadomoci

Paa-
sze

klin-
gi

1788

1791

5 9

1792

19,5

9,6

1792

27/6

8/6

11/7

2/8

1794

13/5

13 7

g) Bro biaa.

Munckenbck kupiec

Maachowski starosta opoczyski.

Mikoaj miecznik z Warszawy
Potocki wojewoda belzki . . .

Kobylaski kapitan

Brzeziski
Raczyski kapit. i Nowicki aktor.

Lubomirska marszakowa .

John Piotr i Dbrowski Aleks. .

W Kom. C. W. Wileskiej. . .

Ogiska hetmanowa W. Lit. .

Ronikier

Zawadzki Micha
Goczkowski, Grz}'bczyski . . .

Mycielski starosta onicki, komis.

C. W. Poznaski
Machnicki pisarz komory pozna-

skiej

Woropaski mieszczan. Kocian i

Turnowa
Dzianotty kupiec krakowski . .

Kowalski X. i Miko\vxki . . .

Mciszewski intendent policyi .

Starowiejski

Maachowski wojewoda krakow.

K. C. W. Czerska

Razem 1788—179:

Grotkowski Jan mecen. asesoryi K.

Kasp. Mciszewski
Ign. Grebel

Stan. Niklewicz

Józef Wielowiejski

Józef Szymaski karabela .

Filip Cichocki, szabla w srebro

oprawna i paasz
Piotr Parisot

Andrzej Kapostas, kos 5.000 . .

Józef Hestzinger, kos 1.000 . .

Albertrandy

Branicka kasztelan, krakowska .

Potocki Piotr staros. szczerzecki.

Trojanowski Kom. C. W. . . .

40

ba-
gnety

60

100 —
100 —
50

1

2

2

54
_'

46
14

60
1

2

50

51 —
31 1

i

2

12

6
15

». N. i O, 117

Tabl. 140
KW. 184 s. 91

G. N. i O. 252
258
272

284
G. N. i O. 279

297, 8

308
309

k. Czers. I 359
Wegner 542

540

l 542

R K LVII n. 147

528 360

_235

235

210

4 —

G. W. W
G.W.W.

. 82

s.82

20

G. Rzd
126

n. 61
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
Zródlo

wiadomoci

1788—

Raciborski i Pirocki X
Kruszewski i Olszewski . . . .

Obywatele Ziemi Bielskiej dla Ba-

talionu Strzelców Pieszych . .
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty

.'7 6

1794

23/9

14/9

2/10

1788

9,11

[2000 f. prochu armatniego.
Zawadzki l 33 f. „ leszczyskiego

13000 kul, L'IHK) skaek . .

Fenikowski 12 f. prochu, 12 f. oowiu

WKomisyiCW./ 1

!^ J
olo

;:"
iu

Wileskiej.
| JVj

j;^

zulkl Prochu

Miasto Leszno 224 f. prochu ....
Kozowski 224 f. oowiu
Machwic pisarz Komisyi Poznaskiej 100

funtów prochu, 2.000 kul ....
Zakrzewski Wysogota 170 kul lanych
Ronikier w Kom. C. W. Rosyeskiej 4(JO

kul kartaczowych

Razem 1788—1792

Warto
przypu-
szczalna

ródo
wiadomoci

237 '/, G.N.iO,298,7
4-,

'

2.800

21

593
635
140

280
60

125

1.200

102

40

58.468 /a

Kuczyski 33 f. prochu 40 1
/.

90 f. oowiu 45
Hipolit ojowski adunków 20 ... . ?

uszczkiewiczowie prochu baryek 4 . . 600
Zauska starocina ojcowska prochu ka-

mieni 3
;

120
Jan Wolaski oowiu f. 400 : 200
Jan Polusiski oowiu kamieni 2 . . - 32
Oraczewska pukownikowa 2 baryki pro.

cbu 300
Jan Wojtasiski oowiu krek .... ?

Magdalena Wadowska oowiu f. 24 . . 32
Markowski krzy wagi 10 f. oowiany . 5

Adamski 24 f. oowiu 12

Chreptowicz Joach. podk. 100 c. elaza. 3.800

,, 15 ceutn. elaza starego . . 120
Majewski 1 bomb elazn 36
Król Im 1288 f. oowiu .' 644

Razem 1794 5.986 '/.,

Ogól 1788— 1794 . . . 64.455

308

357
Wegner 540

G. N. i O. 33

1

344

G. Rzd. n. 61

» »

Spis oiiar w-a
krakowsk.

G. Rzd. s. 326

ks. 25 Pr. Kor.

z R. N. N.

249
361

3. Rekwizyta wojskowe.

Sapieha Xie Kazimierz Nestor, mundur
wielki i may dla korpusu artyleryi

Lit. okoo. 109.930
Sapieyna wojewodzina mcisawska (ma-

tka) z fabryki kodeskiej 100 posta-
wów sukna 11.900

Zb. mów 111

334 i Kunst.
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
U artc ÓC ródo

wiadomoci

10 11

6 13

1790
6/10

1792

12/5

19/5

9/6

14 17

1/6

9/6

Mielyski Fra. starosta waecki 150 po-

stawów sukna

Karnicki kasztelan wieluski 50 posta-

wów sukna

Czacka stranikowa w. kor. 200 szt. pó-
tna

Marraski kowa 2 wozy amunicyonalne

(do prochów 12 funtowe)

Dziayski szef regim. X-go 4 wozy . •

„ „ sprzt do 4 dzia.

Pczkowski sdzia Ziemi Chem. 1 wóz
amunicyonalny

Jaraczewski starosta michaliski 100 po-

stawów sukna

Puzyna starosta michaliski umundurow.

12 pocztowych
Prozor Ign. wojewodzie witebski umun-

durowanie 12 pocztów
Ogiski hetaan w. lit. umund. 50 ludzi .

Kleczyski 20 adownic, 20 flintpasów .

Narbut X. 48 koszul

Dietrych kapitan fizylierów 5.000 skaek.

Lafontaine Dr. instrumenta chirurgiczne .

Rzewuski szef reg. VIII Lit. 6 chorgwi .

Barenowicz 1 adownic

Stein kotlarz 6 garnków miedzian, o 2-ch

uszach i 1-m uchu na lazarety obozo-

we ceny

N. (szlachcianka) pótna konopnego 10

pósetków na 4 namioty

Brzeziski 2 adownic, 2 flintpasy, 2 pen-

denty

Lubomirska marszakowa 54 pendentów,

49 patrontaszów, 9 giwerów, 56 fute-

raów na piszczaki

Lucyski namiot na 6 osób, acuch e-
lazny 27 okci (2 centnary) . . .

Pczkowski 30 koszul

Ogiska hetman. Lit. 1 1 pendentów, 23

patrontaszów

ydzi krawcy wilescy robot 200 mun-
durów

Horalik Wilhelm 7 koszul i 1 przeciera-

do
Ronikier 60 adownic. 60 pendentów . .

Mycielski kom. C. W. poznaski mundu-

ry na 50 ludzi

Woropaski 1 patrontasz

Wewntrzne dzieje Polski Korzona. — T. III.

1.400

2.800

700

1 1 .900

1.200

1.200

3.450

300
288

1.666

?

3.600

12

473

33

42

1.289?

Zb. mów III

334 i Konst.

Zb.mówY346

K. W. 168,83
„ 178,91

G. X. i O. 297

KW. 189S.286

287
G. X. i O. 258

252

n v

262

n »

272
262

332

273

284

148

180
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
Warto
przypu-
szczalna

rodo
wiadomoci

2/8

1794

16/4

Goczkowski 1 adownic, 1 fiintpas . . 15

Wasilewski 99 ad., 90 flintpasów i 64
pendentów 289

Sotyk pose krakowski rekwizyta do 12

armat . . . 1.832

Sierakowski Wacaw kanonik krakowski
3 postawy sukna w 3-ch kolorach . . 11.328

Maachowski wojewoda krakowski lad.

15 pendent 510
N.—organki do boju uywane .... ?

Deomunth X.—4 patrontasze z pasami, 4
pendenty i 4 kaszkiet)' niedwiedzie . 1122

Komisva C. W. Czerska 4 kaszkiety, 54
luf

'

. 556?

Dbrowski St. pósetek pótna konopnego. 33
Kochowski komis. C. W. 24 koszul ko

nopnych ! 108

W Komisyi C. W. Wileskiej: 199'/
4 o-

kcia sukna, 100 ok. pótna, cyny 5 f.,

skór woowych 30, chomt moskiewski
nowy 1, koszul 17, paszczów 4, sa-

gan miedzian}- 1, kocioków miedzi
nych 2, adownic 8, pendentów 5, kul-

bak 9, skór osich 2, namiot na 6 osób.
i

2.080

Razem 1788—1792. . 199.531

Wydga Tom. podkomorzy (w Chemie)
50 pósetków pótna

Józef Borowski pótna okci 600 . . .

Hip. ojowski adownica
Konst. z Krauzów Sobieniewska koszul 24.

Wincent}' Kowalski siode 4 z czapraka-
mi i olstrami, pite bez czapraka, ado-
wnie 6, pasów do karabinów 4 . . .

Wacaw Rohlik krat elaznych 8 . . .

Magd. Wadowska munsztuków 5, strze-

mion 4

Zieliska owczyna sandomierska pótna
. 400

Józef Wielowiejski na 10 infanteryi mun-
dury ze wszystkiem, koszul 20, patron-

taszy 11, pendentów 11, tornistrów 10
Woje. Lekiewicz patrontaszów 12.

Urszula Morska pótna . 130 .

Walewski gen. adownic srebrn .

Pewny obywatel pótna . 200 . . .

Oraczewska pukownikowa pótna szt. 4

1.666

400
12

144

534

Wegner 540

RK LVII. \4'<

ks. Czers. I,

354
KW.191s.121

G. N. i O, 208

>66-/
:

1.434

216
863

/-

12

133'/-

160

308

Way. 1 32

Spis ofiar w-a
krakowsk.
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
Warto
przypu-
szczalna



4<>^

Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
Warto
praypu-
Bzozaana

ródo
wiadomoci
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
Warto
przypu-
szczalna

Zródlo

wiadomoci

1792

23/5

12 5

16/5

28.5

30,5
31/5

6/6

9/6

14/7

1794
6'

5

czewski, Xina Radziwiowa mieczni-

kowa koronna, Rzewuski pisarz kor.),

ofiarowali do skadu Deputacyi Uzbro-

jenia w metalach:

miedzi funt. 578 a l
1

/,

mosidzu „ 72 a l'/ 3

cyny angielsk. „ 81',, a l
2
/3

„ 150 a l'/4

zp

7«

kor

oowiu ,,

elaza starego ,, 3900 a 1 '/j gr.

W poprzednich raportach (w 360 pozy
cyach) przypuszcza nale}' kwot po
trójn

W cigu m-ca padziern. ilo nieznana

Razem 1794

Ogó 17! 1794

867

96
136

188

28

195

3.930

.. - .. - -^
'" - — r

.8S

- - - U>z
* "3 2jh

- S -

175.501

37.-.. 1 132

4. Konie.

Chojecki pose kijów, pod kozaków. 4 . .

Prozor Ignacy wojewodzie witebski 12

Puzyna Józef starosta michaliski . 12

Wawrzecki chory W. X. L. konie,

bydo i stadko i obor oddaje

(w Kom. C. W. Preskiej) ... ? . . .

Woodkowiczowa pod artylery . . 4 . . .

Lachnicki vice prezvd. m. Wilna . 4 .

Tykiel 150 .. .

Malowieski Bonawentura K. C. W*.

wyszogrodzki 1

Leeska posowa bracawska . . 4 za 3240 zp
Brzeziski pose warszawski ... 2 z ekwipa
Witoszyski X 1

Karpowicz X. proboszcz preski. . 2

Horalik Wilhelm 1 na 324 zp
Woropaski z rzdem 1 na 450 zip

Zakrzewski Wacaw Wyssogota . . 2 . . .

Krzyanowski Micha kasztelan mi-
dzyrzecki li..

Korytowski i Gliszczyski.... 2

K.W. 190S.67
189.287

KW. 190s.286

G. N. i O. 249
R.K.L.Yln. 14

G. N. i O 245

Razem 1792 201

Sapieha Fr. kancl. Lit. pod armaty 40

Zauski obywatel z Rawy .... 3

Lenda 2

279
262

KW.'l89s.287
G. X i O. 272

249
331

Wegner 540

>36

G. W. W. 82

175
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
ródo

wiadomoci

N 2 .'.... .G, W. W. 126-

Samuel Micha 2 . . .

Heryngowie 2 z szorami

Xizna Poniatowska ex podkomorz. 5

Tyszkiewiczowa 4 z szorami
Leduchowski kasztelan lubaczewski

i Frybcs Jan 2 . . .

Kicki koniuszy W. K. i Strzebosz

szambelan . 2 . . .

Hering Walenty z chomtami. . . 2 i z szorami

Krasicki hr. Fra. ogiery z szorami 2izmundszt
Tadeusz Czacki i Urszula Dembi-

ska do armat 7 Spis ofiar w a
Kasper Meciszewski 1 krakows.
Duninowa starocina zatorska . . 4

Dembiski z zaprzgiem .... 2

Szaniewski starosta malogoski . . 4

Felicyan Mieroszewski 2

Ign. Wielopolski graf, z zaprzgiem
i zwoszczykiem 2

Micha Soltyk referendarz koronny . 4

Jordan Jan do armat 2

Rudnicka z zaprzgiem 2

Gaud. Wilkoszewski 1

Józef Wielowiejski ze zwoszczykiem

do armat 2

eleski kasztelan biecki ze zwosz-

czykiem i zaprzgiem .... 2

Aleksander Szembek z zaprzgiem
do armat 2

X. Józef Olechowski z zaprzgiem,

zwoszczykiem i strawnem na mie-

sic , . . . . 1

X. opat Wodzicki z zaprzgiem i

pac na miesic 2

Jerzy Oarowski z zaprzgiem do
armat 2

Joachim Morsztyn starosta Skotnic-

ki z zaprzgiem do armat ... 2

Pewny obywatel z zaprzgiem . . 2

Józef Jordan komisarz z zaprzgiem
do armat 2

Jan Soltyk stolnik sandomierski . . 3

Jan Trzebiski z chomontami. . . 2

Tomasz Gorajski z zaprzgiem do
armat, zwoszczykiem i pac do
koca wojny 4

li
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
ródo

wiadomoci

24, 6

20,8
3 9

13 9

20/8

4/10

X. Augustyan Lipiski kanonik kra

kowski z zaprzgiem.
Powiat kowieski
Sapieha Kazimierz Nestor pod swój

oddzia
Król Im z wasnej stajni . . .

Wodek, dzierawca, kcnia dziel

nego
Kuczyski
Bobrowicki
Sernaccy bracia

Trojanowski i Goaszewski kom. C
W. Ziemi Bielskiej

Kruszewski i Skolimowski

.

Mudrach X. karmelita ....
Lewicki z Laków
Lachowicz, Wojnicz, yszycki
ukowski

2

100

220
58

1

11

4

Ossoliski Józef dla regimentu XVIII

„ „ i Jan pod armaty

„ „. ,. dla ochotn.

„ ,, „ dla pocztów
Majewski pod sw}rch ludzi

widziski po.4, armaty
Obywatele Z. Bielskiej dla batalio-

nu Strzelców Pieszych .... 3

Dla Strzelców Konnych od rónych
obywateli 29

Morzkowski, Pudowski, Wyganow-
ski 3

Kossowska 2

Ogiska hetmanowa 2

Kuszel 5

Kobyliscy 4

Kuczyski 4

Dbrowski pod armaty 1

., X. Nat. pod armaty . . 1

Berniard dla Kociuszki pikne . . 4

Zgliczyski Stan. do swego puku
konnego z ekwipaem . . . .728

1

1 z rekwizyt

4 . . .

4
1

12

8

o

6

2

4

z lederwer

z rekwizyt

z zaprzg

z zaprzg

z zaprzg
z zaprzg

mula
konia

.1364 i 1 mu.Razem 1794.

Ogó 1792—1794.1565 i 1 mu.

Warto pienina koni.

1792 Oszacowanych 6 4.014 zp.

Spis ofiar w-

a

krakows.
G. W. W. 327

G. Rzd. 216

. n.49

61

G. Rzd. n. 61

249

„ 330-
—338

Tab. Starz.

Specyfik.

Starzes.

„ 361

wiad. Zaj-
czka
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
ródo

wiadomoci

1792

1794

1788

10/11

2/12

6/12

26 12

1792

2 8; 5

1/6

Reszta po cenie skarbowej 195 po 270 52.650 .,

Ekwipa na 2 konie po 14.". zip. 290 „

Razem. . . 56.954 zip.

4 konie Berniarda najmniej .... 3.240 zip.

1364 po 270 368.280 „
Zaprzgi do 67 koni 2.412 „
Ekwipa na 7 33 „ a 14,"».

. . . 106.285 „

Mul ?

Razem najmniej. 476.^77 zp.

Ogó 1792— 1794 naj mniej . 533.931 zp.

prócz koni, stada i obory Wawrzeckiego.

5. Srebra i klejnoty.

a) zwaone lub otaksowane w latach

1788—1794.

Tarnowska hr. Urszula z Ustrzyckich,

kolczyki

Dembowska z Tarów kasztelanowa Cze-

chowska, kolczyki

Krasiska staro, opinogórska, kolczyki.

Mierowa hr., medalion z kokard .

Ogiska starocina dorsuniska, bukiet
z brylantów

Mianowski Ant. patron Asesoryi Koronnej,

piercie brylantowy

Razem 1788 . . .

Zakrzewska kaztelan. nakielska, piercie.

„ „ „ zegarek .

Autor pisma „O poprawie rzdu", pier-
cie brylantowy

Czelad gospody szewskiej polskiej w War-
szawie, srebra swoje

Wodzicki Stan. komisarz C. W. krakow-
ski, piercie brylantowy

Widyski i Mickowski suc}', sprzczki.
Stelmachv i koodzieje, starych talarów

197

16.218

3.600

522

1.800

3.246

2.160

72

Zb. m. 111. 336

v 337

', V, 345

„VI]I,34

3V,

Pr. lik A ... s

1864

G. N. i O. 276

320

273
Wegner 540

1.182 G. X. i o. 32]
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Data ;

Nazwiska, nazwy i przedmioty
>. g 5

Zp.
ródo

wiadomoci

16,5

3C6

11/7

Wawrzecki I. chory W. X. L.,

nowego srebra 154 14'
•_, —

Husarzewski szambelan .... 254 12

/

s

Soltyk pose krakowski .... 164 l3'/2

Wgierski pose Z. Bielskiej szam-

belan 143 6

Cyrulicy warszawscy 20 5

Niegolewski . . 92 14l

/2 -
Magistrat m. owicza 11°

N. z Puaw 1 10

Zatorski miecznik 6 10

Niegolewski X. opat jdrzejowski . 184 14 l

/._, —
Z Komisyi C. W. Wileskiej prze

topiono 90 15

Zakrzewska kasztelanowa nakiel

ska

Czelad gospody krawieckiej w Kra-

kowie

odziski

87 —

5 14

6 10

G. N. i O, 249

258
262

294

321

345
297

302
326
332

Pr. Ek. A 36

1816

Wegner 542

— RK. L. VII nr.

— „ 147

Razem 1792 1216 1074 12 582

1794 Starzeski starosta braski .

Wyszyska
Szyszkowski X
Król lm 2 wazony srebrne z po-

stumentami

Kuczyski
Sernaccy bracia

Konwent XX. Karmelitów bielskich.

Torner X. karmelita, tabakierk.

Czyewski X
Brzozowska Anna
Michaowscy
Awedyk X
W skrzyni K. Poniskiego jeneraa

Pewny obywatel srebra topionego.

Haseluist 4 pudeka srebrne i sre

bra drylowanego 16

Pawowski Jakób pisarz Trybunau
Lubelskiego, 1 piercie .

Król lm 1 tabakierk wartajc
Michaowscy acuch zoty .

Domaszewski tabakierk .

Razem 1794 .

50
6

10 6'
4

300 —
25 8

16 —
1 8

14

18 6

3 -

— 12

G Rzd. 249

316

n. 61

_ _ G. W. W. 127

1 172 pi- 86 XXXIX
— Spts ofiar w-a

krakowsk.

Arch. Skar. K.

2.340 G. W. W. 175

2 6° 8 G. Rzd. n. 49

102 G. W. W. 126

431

447 8 1

,
6.67:
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Data

1788

10/12

1792

1794
16 4

Nazwiska, nazwy i przedmiot}' £ -

c -
Zip.

ródo
wiadomoci

b) Srebra szacowane dzisiaj
przypuszczalnie (przez p. Te-

odora Wernera).

Hrebnicki X. 2 krzyyki srebrne .

Reptowski X. distinctorium . . .

Albertrandi X. „ . . .

Lewandowski obvw. m. Warszawy
2 yki . . :

2 yeczki
2 pómiski
1 cukierniczk
2 par ostróg

Puchaa pose czerski rzd srebrny.
kulbak z blachy pozacanej .

2 karabele

2 szable z okowem
Starsi cechu kunierskiego 36 tablic.

Baranowicz rzd srebrny z kamie-
niami

Czelad gospody niemieckiej kra-
wieckiej 5(J talarów z uszkami .

27 tabliczek srebrnych .

4 kubki
Dmuszewski 1 par sprzczek .

HoralikWilh. 1 tabakierk srebrn.
Z Komisyi C. W. Wileskiej 1 rzd
pozacany

[Razem 1788—1792.

1

1

1
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794

10 pómisków srebrnych

.

2 tace srebrne

4 miseczki srebrne .

2 pary lichtarzy srebrnych.

2 imbryki

Wodowicz X. referendarz Lit. 2 blaty .

4 pómiski
Dzierzbicka wojewodzina czycka 2 pó.

miski

1 1 par noy
Plater podkanclerzy Litewski 1 serwis z po.

stumentem i koszykiem do wetów .

4 koszyki do octu i oliwy
2 wazy wyzacane
4 blaciki pod wazy
4 pómiski trzrgraniaste

4 blaty . .

"

1 fajerk do rozgrzewania potraw .

4 lichtarze z gaziami podwójnemi

.

6 lichtarzy pojedynczych
4 pómiski z pokrywami

Wichliski metrykant Skarb. Kor.: 1 wa-
z na nókach z uszkami, pokryw i

kwiatkiem

2 dzbanuszki nowe do kawy i mleka .

1 dzbanuszek nowy do herbaty .

1 blacik podugowaty
1 cukierniczka na nókach z pokryw .

2 solniczki

2 pudeka od gotowalni damskiej . .

Bezimienni: 1 karabel w srebro opraw-
n, suto wyzacan z sztuczkami srebr-

nemi
6 pendentów i 6 klamer posrebrzanych.

Gretz kasyer: 1 imbryczek

„ „ 2 puszki

Nowakowski A., imieniem muzykantów
z kocioa Karmelitów Bosych 31 sztuk

srebrnych

Gaszyski: 2 wazv
2 blaty . .

".

16 pómisków
4 salaterki

2 misy •

1 tac podugowat
1 „ wielk z galery

Szaniawska staro, moogoska: 1 talerz.

80
60
8

10

o

30

32

16

9

4ii

20
44

i o

32

60
3

lo

15

28

Spis ofiar w- a
krakows.

,G. W. W. 82

G. W. W. 82

14

40 —
30 -
128 —
16 —
40 -
15 -
30 —
4 —

278
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty n .Si

o *

ródo
wiadomo.

3/9

12/9

17/9

18/9

1792

10/5

9/6

17 6

3 pómiski
2 lichtarze

Domaska acuszek srebrny pozacany .

Devitre Krystyna 1 kubeczek
Obywatele Okuniewscy 1 lampk
Walicki: 2 wazy Z pokrywami . . . .

2 rdle. .."..."
2 imbryki

1 grabk
1 par sprzczek

Mrozowska 2 yeczki
F. obywatel z Siedlec: 1 medalion .

Sernaccy bracia, srebra w sztuczkach od
kulbaki i rzdu pozacanych . . . .

Cyrku 3-ci m. Warszawy do obozu pod
Mokotowem: 2 dzbanki do herbaty .

1 tack do masa
1 kropielniczk

6 yeczek do kawy
Król Im 109 duych srebrnych medalów.
widziski 1 rzd suty wyzaeany . . .

Zalewscy 2 imbryki

2 rzdy
Pudowski 1 rzd
N. (kapan) 2 medale
Skiwska 6 srebrnych od kulbak . . . .

Razem 1794.

30,6

in

3

1

1

40
10

6

16

G. W. W 82

6

5

5G.

8 —
188

o Klejnoty oszacowane w przy-
blieniu przez p. Strausa, jubi-

lera w Wars zwie.

Skoraszewscy, sygnet z 11 dyamentami .

Albertrandi X., piercie z portret. Króla.

Witoszyski X., piercie z biustem JKM.

„ medal z napis. Mcrentibus .

Walicka: tabakier
,,

piercie z brylantami ....
Puchaa pose czerski, tabakier ....
X. tabakier w futerale

N. zegarek zoty z perami i portretem

Króla

Hajewski X. medal z napis. Merentibus .

Horalik Wihelm piercie
Z Komisyi C. W. Wileskiej 4 tabakiery.

zausznice

soliterek

Zp. gr.

500
300
300
576
720
200
720
720

500
576
40

2.880

20
5i i i

Rzd. n. 61

293

302
326

Wegner 540
G. N. i 258

308

M
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
ródo

wiadomoci

1794
16 4

13 5

20/8

5 piercieni 204
kwiat z dyamentów 1.000

8 zegarków zotych ' 800
Wawrzecki Tom. pose bracawski, zega-

rek kameryzowany 500
Skaryski profesor zegarek zoty . . . 100
X. zegarek srebrny 1 30

Razem 1792 . . . 11.182

3/9

12/9

17,9

Wydga Tom. podkomorzy (w Chemie i

3 tabakiery z brylantami

piercie z brylantami i biustem Króla.
.

kokard dyamentow do kontusza . . •

Pewny obywatel zegarek zoty dla dy
styngwujcego si pod Kozubowem

.

Tadeusz Chwalibog zegarek ztoty z a-
cuszkiem

Mokronoska generaowa 1 puszk szcze-

rozot z brylancikami

2 acuszki zote
Woowicz X. referendarz Lit., distincto-

rium zote
Dzierzbicka wojewodzina czycka 2 pier-

cionki brylantowe

Król Im: 4 tabakierki

i tabakierk

1 ornat

1 kielich do regimentu Gwardyi Kon. .

Domaska Zofia: 1 piercie z 3 dyam. .

1 krzyyk z rubinkami

1 sztuczyk z instrumencikami

Potocka starocina tom. piercie bry-

lantowy . . .

Oldzka: par kolczyków brylantowych .

Cyrku 3-ci m. Warszawy 2 tabakierki

1 wyk '.

1 piercionek

2 klamerki z emali do bransoletek.

Król Im 21 duych zotych medalów.
Cernerowa sekretarzowa J. K. M., 1 ze-

gar zoty
Grotkowski Jan mecenas 1 zegarek zoty

repetyer

Król Im 8 zegarków zotych ....
1 zegarek zoty z acuszkiem

Domaski komornik i Leksicki 2 zegarki

srebrne

10.000

500
6.0C0

100

200

300
200

300

200
2.880

720
5

200,

200
100

60

200
300

1.440

20
20
90

12.096

3.000

20
800
200

60

Pr. Ek. A 31

1

s. 1816

K.W. 190S.67
G. X. i O. 249

331

Wayski 1

32

Spis ofiar w-a
krakows.

G. W. W. 82

278

G. Rzd. n. 49

G. W. W."278

G. Rzd. n. 61

G. Rzd. s. 293

302

G. W. W. 82

175,278
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty Zp. gr.
ródo

wiadomoci

1792

18/10

16/10

1788
1792

Cyrku 3-ci m. Warszawy 2 zcgark

z acuszkiem
1 zegarek zoty z emali .

Sernaccy bracia 1 zegarek zoty
N. (kapan) 1 zegarek zoty •

Niewiarowski 1 zegarek stary

wiecki 2 zegarki srebrne .

Razem 1794

zote

400
100

50 I

HM)

100

41.646

d) Niemoliwe do obliczenia.

Wawrzecka choryna W. X. L. 12 sztuk srebra .

Wgrzynowiczowa mieszczanka krakowska, 20 szt.

starej monety srebrnej

Czelad introligatorska Warszawy 40 sztuk starych

pienidzy
Rociszewska 50 szuk starych pianidzy ....
Srebro, zoto, klejnoty z Komisyi C. W. Wschow-

skiej

Kociuszko przesa zoone przez wojskowych kil-

kanacie grzywien srebra

Duchowiestwo powiatu preskiego z ochot oddaje

srebra kocielne

Województwo Brzeskie dawao srebra

Z Exakcyi Lubelskiej przesane przez Kom. C. W.
srebra "

Komisoryat Generalny Wojenny Litewski majc od
Wawrzeckiego GL. polecone przetransportowanie

sreber mujdzkich deleguje Arcimowicza i 3-ch

ludzi.

e) Warto pienina sreber, zota
i klejnotów.

a) Zwaonych lub otaksowanych spóczenie:

Klejnotów zip. 28.800 gr.

Srebra grzyw. 1216 ut. 10'
4
po 80=97.331 „ 7'/,

b) Szacowanych dzisiaj:

Klejnotów zp. 11.182

Srebra grzyw. 88 ut. 15 po 80=zp. 7.115

G. Rzd. 293

"
n. 61

„ 326

G. N. i O. 249
RK. L. VII n.

147

G. N. i O. 320
297

Pr. Ek. A/30 s.

1978

G. W. W. 425

126

G. Rzd. n. 59

I
pi. 36 XXXIX

Arch. Sk. Kor.

a) 39 Przeo-
enia Dyre-

kcyi Cent. Ko-
misaryatu

Wo en." 1794

Razem zp. 144.428 gr. 7
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Data
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Data Nazwiska, nazwy i przedmioty Zp. gr.

1792

ródo
wiadomoci

1794

Do Komisy i C. W. Sandomier-
skiej.

Puszet komisarz C. W. 50 korcy vta . 500
100 „ owsa. 500

Parys 50 korcy yta 500
1 „ owsa 1.000

Taski 40 korcy
, 200

tówna Dominika 1 krow (ostatni) 50
Rutkowski 200 garncy wódki .... 700
Walicki 50 korcy mki ytniej. . . . 550

Do Ko misy i C. W. Krakow-
skiej.

N. na Zamek krakow. 200 korcy owsa. |i 1 000
Dembowski Sebast. 30 korcy yta póki
dugi zacignione na wojn nie spa.
c si 300

G. N. i O. 273

314

308

RK. L. VII n.

147

Razem 1792. . .

Nieobliczalne:

Wawrzecki chory \Y. X. L. cae swe
zboe zabra pozwala

Województwo Podlaskie dostarczyo bez-

patnie ywnoci, furau i wszelkich
wygód regimentowi Dziayskiego pod-
czas przemarszu, jak donosi pose
Dahlke ."

.

Podhorodecki w Hulczy (pod Ostrogiem)
ugoci batalion regimentu Buawy W.
K. na rasztaku i proponowa wypra-w

Maachowski Stan. marszaek sejmowy
ofiarowa statki ze zboem i legumi-

nami swemi, do Gdaska pynce, co
wynosi kilka tysicy dukatów .

40.694 20

Ziemiaomyska
(,
oprócz bezpatnego y-

wienia 1000 ludzi brygady Madaliskie-
go od wrzenia 1793 do 15 marca
1794 r. dostarczya bez zapaty 1700
korcy owsa

-'730 pudów siana . .

85 korcy kaszy . .

8.500

1.820

2.216

G. X. i O. 249
Buhaków w
pam. z XVIII

Zupask. t. X
cz. 2 str. 371

G. N. i O. 262

337

Pr. kor. z R. X.

N. Wydziau
Potrzeb wojs.
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11/4

16,4

3/9

1791

1/3

1792
.27/3

1366 mki ytniej

2730 ff. soniny . . .

200 garncy soli . .

Stecka 133 korce zboa rónego . . .

Wydga Tom. podkomorzy (w Chemie
20 woów karmnych
1000 garncy gorzaki

Józef Borowski byda sztuk 10 . . .

X. Tomasz Byszyski pszenicy kor. 20.

And. Rottermund wódki garncy 200 i 2

krowy
Antoni Ciepielowski par woów i yta

korcy 14

Jan Kromer siana fur 6

Jan Soltyk owsa korcy 50, siana fur 10.

Wincenty Trembowski wolu i skopów 6.

And. Slaski mki korcy 35

Orsetti komisarz C. W. bielski 145 kor-

cy 28 g. mki ytniej

307 korcy owsa
Pac kapitan 120 kamieni siana . .

Kownacki komisarz Jabonny 1
l

/? kor-

ca pszenic}-

2 korce jczmienia
4 beczki piwa, 2 g. wódki ....

Kicki koniuszy w. k. 60 korcy owsa .

Krzucki Ignacy 20 korcy owsa .

Heryng Walenty 6 poci soniny .

N. 6 fur siana

20.490

1.092

320
1.000?

3.000

3.500

1.400

270

800

380
108

430
188

385

2.185

1.535

64

27

39

27

340
100
100
300

Razem 1794

Nieobliczalne:

Województwo Brzeskie Lit. dywizyom
Sierakowskiego i Chlewiskiego da-

wao ywno i fura
azarewicz ywno po wiele razy .

Powiat kowieski suchary i furae . .

Ogó 1792— 1794 prócz nieobliczalnych.

22

ks.25podd. 3
/ 3

Wayski I

29

Spis ofiar w-a
krakows.

50 596 22

91.561 12

7. Ofiary rozmaite.

Berneaux: ksigi dla korpusu Inynierów . .

Soltyk pose krakowski swój Zamek w Iwaniszkach
oraz wybudowanie domu i stajni da szwadronu.

II

Wewntrzne dzieje Polski Korzona — T. III.

G. Rzd. n. 59

s.'L'49

G. W W. 644

126

G. Rzd. n. 59

G.w'w.s.*327

KW. 1 «( s. 255

s. 278
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1794

10/7

12/7

30/7

20/8

12/9

16,8

Radziwi Xie Maciej (opiekun Dominika") Zamki:
Niewiezki, Sucki, Bielski i Olycki z artylery i

amunicy przez czas wojny

Wickowski pancerz starodawny

Suchorski na potrzeby wojenne lub wieszanie zdraj-

ców 100 postronków
Karpowicz X. proboszcz preski, Kazania i ksiki

ustawy 3 maja
Miasto Tarnogóra pótna i starej bielizny na flejtu-

chy worów 3

Wayski biskup chemski unicki 100 mszy za po-

wodzenie ora
Skotnicki X. kanonik sandomierski 30 mszy za po-

legych
Pijarzy drohiccy oprócz armaty elaznej bez lawe-

ty, msze piewane co miesic

Jan Patusiski berdysz

Dziarkowski generalny sztabsmedyk su}' darmo i

donosi, e apteka bya dotd utrzymywana ofia-

rami obywatelskiemu aptekarzy i materyalistów

lecz obecnie potrzebuje 30.000 zp
Jan Kluszewski 4 konie z zupenym moderunkiem

na 4 ludzi konnych (warto okoo 1196 zp.) .

Andrzej Slaski komisarz 6 kawaleryi z broni i le-

mingiem miesicznym (^warto okoo 2200 zp.).

Baranek, prócz konia, sztuca i innych rekwizytów
zapisa si, i daruje na ofiar w Janowie 3 do-

my okazae, aptek porzdn z medykamentami,
do tego róne instrumenta do apteki nalece.
Jedzie z Grodna do Wilna, aptek uregulowa
(Kociuszko posa t not do Wydziau Potrzeb

Wojskowych)

Horalik 2 skrzynie siarki, wapna gnojnego . . .

Król Im na ludwisarni 750.000 cegy, 25.000 da-

chówki, 60.000 cegy, 3 laszty wapna . . . .

Majewski Fr. 1 1 snopów elaza

Cyrku 3-ci m. Warszaw}-: 5 surdutów, 1 frak, 1

futro wilcze, 2 niedwiadków, 16 koców i der,

7 koder, 1 bekiesz, 8 kamizelek, 2 kaftany

kuczbajowe, 3 czapki, 4 powoczki, 4 przecie-

rada, 2 sukmany, 1 czamark, 1 piernat, 4 po-

duszki, 3 czapraki

Pudowski 1 sztab oowiu
Ossoliski Jan akcy fabryki owickiej

Kmtzel zebra w Warszawie: dek 9, dywan, koder

6, poduszek 4, surdutów 9, spodni drelichowych

6, sukiennych 3, kamizelek 3, liberyj psowych

KW. 180s. 190

R. K. L. VII n.

147

Wegner 536

G. X. i O. 249

.. 273

331

G. Rzd. 326
Spis ofiar w-a
krakowsk.

Pr. kor. z R. N.
X. Wvdz. Pot.

Wojsk. ks. 25
Spis ofiar w-a
krakowsk.

K. W. 26 Re-

kwizyc. N.

Xaczelnika

Pr. Kor. zR. N.

ks. 25
G. Rzd. n. 49

is. 361

249

„ 293

„ 326

a. 39 Przeoe-
nia Dyrekcyi

Central. Ko-



483

Data Nazwiska, nazwy i przedmioty
ródo

wiadomoci

2, postronków 100,^ sukman 1, katanek letnich misoryatu

5, kopaków 3 Wojennego
X. dwaj 6 poduszek wosianych, 5 sienników . . G. Rzd. 3694 10

1788

1792

1794

8. Zebranie.

Dzia I, w pienidzach.

a Jednorazowo najmniej zp. 1.625.677 gr. 247j
b Pervodvcznvch do 1794 ,, 427.694 ., —

Razem najmniej zp. 2.053.371 gr. 24'/j

a) Jednorazowo .... zp. 755. 208 gr. 8

b) Peryodycznie ....,, 55.466 gr. 1 7 '/a

c Xieobliczalne i nieokrelone ?

Razem najmniej zp. 810.674 gr. 25'/j

a
N w gotowinie ....,, 1.341.987 gr. 14'/

2

b Xieobliczalne i nieokrelone ?

Razem najmniej zp. 1.341.987 gr. 14'/
2

Xajmniejsza suma dziau I, zp. 4.206.034 gr. 4'/
2

Dzia II, w broni, koniach i efektach.

1) Bro

t
. . , . .(1788—1792

. a warto dzia: ,-, .

\
l 1 i 94

!b) „ palnej/ 1788— 1792
rcznej \ 1794

.(1788— 1792
'

\ 1794
biaej

o> » /1788— 1792
2 Amunicva ; ,-n .

( 1/94
(1788—1792
\ 1794
(1788—1792

*
-

\ 1794
,x c , ,-,,• , (1788—1792
o) Srebro, zoto i klejnoty { ..„,

3) Rekwizyta.

4 Kunie . .

6) Prowionty i furae.

7) Ofiary rozmaite .

(1792
\1794

499.400
21.000

227.100
36.252

8.825

26 450
^.4687?
5.986'/,

199 531

175.501

56.954
476.977
144.428',

4

196.553"
4

40.964-',
3

50.596 2
3

Xajmniejsza \varto<Tdziau II, zp. 2.021.667 gr. 17'
,

Xajmn. wart. ofiar 1788—1792 zp. 4.099.718 gr. 2' „

„ 1794. . . „ 2.520.303 gr. 4'
'.

1794 zp. 6.726.337

Rzeczywista za przenosi musiaa 7.500.000
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UWAGA. Spis niniejszy kompletnym nie moe si nazwa nietylko

z powodu nieobliczalnoci wielu pozycyj, oznaczonych pytajnikiem, ale te

dla braku wielu wiadomoci, zaginionych wród zamieszania wojennego.

W odkrywanych dokumentach i ukazujcych si w druku dyaryuszach lub-

pamitnikach nadarzaj si wci wzmianki o skadanych tu i ówdzie dat-

kach. Któby zreszt policzy wszystkie prowianty i furae, dostarczane

przechodzcym oddziaom? Oszacowanie efektów przedstawia wiele trudno-

ci. Co do sreber i klejnotów, nieoszacowanych spóczenie, usuyli nam

chtnie swojem dowiadczeniem pp. Teodor Werner, waciciel zaszczytnie

na wystawach odznaczanej fabryki wyrobów srebrnych i platerowanych,

oraz Straus jubiler (ul. Senatorska Nr. 6) i taksator lombardu; wszake mo-

gli oni poda tylko najnisze moliwe dane, wnioskujc z opisów, a nie

widzc samych przedmiotów. Obnion by musiaa niezmiernie cena bry-

lantów, gdy je rachowano w ogóle na uamki karata, a solitery tylko na 1

karat. Armaty, bro palna, amunicya, day si dokadniej obliczy podug

etatu wojskowego z dnia 8 padziernika 1789 r. zamieszczonego w „Zbio-

rze konstytucyj y uchwa Seymu... 1788 do 16 grudnia 1790 r. wydanie

pijarskie 1791) str. 99 i nast.", lecz pistolety w roku 1794 rachowalimy

podug ceny (18 zp. ) przez Kociuszk ogoszonej; nie mogc oznaczy

dokadnie liczby sztuców strzeleckich i fuzyj, szacowalimy oba te ro-

dzaje broni cen redni. Nie znalazszy nigdzie ceny bagnetu, wzilimy

domyln 3 zp. Efekta i prowianty obliczalimy podug naszego cennika

podanego w tomie II str. 84—99, uzupeniajc 'go w razie potrzeby rapor-

tami komisaryatu Wojennego (pliki a/39 i 36 f.). W nieokrelonej ofierze

xicia Kamierza Sapiehy co do umundurowania artyleryi litewskiej i dzia

II, 3) bralimy do rachunku wedug etatu wielki, may mundur i paszcze

—

4 ostatnie w sumie 4-ro letniej, gdy od razu musiay by sprawione,,

wszake tylko na gów 1000 (zamiast 1560) stosownie do liczby rzetelnej,

wykazywanej w raportach jeneraa Kronemana. W umundurowaniu pewnej

liczby ludzi bralimy okrge 100 zp. na mundur, paszcz, spodnie i buty.

Chomonty, szory, zaprzgi przypuszczalnie taksowalimy po 36 zp., ponie-

wa tyle wypada podug sumy etatowej na chomonty artyleryi, skoro sio-

da liczy bdziemy po 90 zp. Co do skór, poniewa departament umun-

durowania poprzesta w swoim raporcie z dnia 19 wrzenia na ogólniko-

wem okreleniu „podug gatunku i wielkoci, tudzie dobroci wyprawy ce

ny róne", musielimy oznaczy na domys (przy znanej cenie zp. 15 za

skór surow) 20 i 25 zp. za wyprawne i juchtowe.

Uyte w cytatach skrócenia oznaczaj:

Zbiór Mó\v.=Zbiur Mów i pism niektórych w czasie sejmu 1788...

Wilno 1798 w drukarni JK.Mci przy Akademii tomów 12. Spisy ofiar znaj-

duj si przy kocu tomów III, V, VIII i IX.

Pr. Ek. — Protokó ekonomiczny Komisyi Skarbu Rzpltey Koronnego

tom A/30 z liczb karty.
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Relacya Butrymo wicza. = Relacya examinu rachunku Komisyi

Skarbu WXL. z drugich dwóch lat, zawierajcych cztery raty póroczne

przez t sam Deputacy czynionego, a przez trzymajcego w Deputacyi

Pióro JW. Butrymowicza podstarost i posa powiatu Piskiego seymuj-
:ym doniesiona w roku 1791 w miesicu marcu dnia 18 i nastpujcych-

woli za Seymujcych Stanów wydrukowana w drukarni p. Dufour etc.

Morski Dy ar. = Sprawozdanie w izbie sejmowej Morskiego kaszte-

lana kamienieckiego z examinu komisyi Skarbu Kor., patrz Dyaryusz 1790

urzdowy tom I cz 2.

Konst. = Konstytucye y Uchway Seymu 1788... wyd. Pijarskie; je-

li nie wskazana stronnica, to trzeba szuka wedug daty.

K. W. = Protokó ekonomiczny Komisyi Woyska Oboyga Narodów.

R. K. L.—Raporta z kampanii Litewskiej ksiga VII (przeseane kró-

lowi i Gorzeskiemu GL.).

Ksiga = Akta komisyj cywilno-wojskowych: Czerskiej, Radziejow-

skiej i t. d.

G. N. O. — Gazeta Narodowa i Obca rok 1792 z liczb stronnicy.

G. Rzd. = Gazeta Rzdowa rok 1794.

G. W. W. = Gazeta Wolna Warszawska 1794.

Wegner = Roczniki Towarzystwa Przyjació nauk Poznaskiego

artykuy tego autora.

W ays ki = Wiadomo o Dyaryuszu czyli dzienniku ks. Porfirego

Wayskiego od roku 1770 do 1804 dnia 4 lutego napisanego poda X.

A. S. Petruszewicz (s wyjtki z oryginau) w Przegldzie Archeologicznym,

organie c. k. konserwatoryi pomników i Towarzystwa Archeologicznego

krajowego. Lwów rok 1882 zeszyty I i II.

Ks. 25 prot. korr. z R. N. N. — Protokó korespondencyów z Rad
Najwysz Narodow i opiniów pod Jey decyzy formowanych od dnia 29

maja 1794, ksiga Nr. 25.

a. 39 = Przeoenia, noty i kwity Dyrekcyi Centralney Komissoryatu

Woiennego 1794.

-<3>i<£h-





Spis rzeczy systematyczny.

Finanse.

WIADOMOCI WSTPNE.
str.

§ 56. Obfito, wiarogodno i podzia rachunków skarbowych
w Polsce 1

Dzia I. Skarb Króla Imci.

Rozdzia VII. Stosunki pienine Stanisawa Augusta.

§ 57. Pogld na dochody dawnych królów. Odpowied Stanisawa
Augusta na pytanie: czy bardzo bogaty jest król polski? . . 4

§ 58. Fundusze Stanisawa Augusta w pierwszem trzyleciu jego pa-

nowania: uchway sejmów konwokacyjnego i koronacyjnego.

Osobista fortuna Stanisawa Augusta. Tabele intrat i expen

sy. Urzdzenie i wybitniejsze osoby dworu 7

§ 59. Dugi z tego okresu krajowe i zagraniczne. Datki Katarzy-

ny II, utracyuszostwo i upokorzenia Stanisawa Augusta . . 29

§ 60. Szeciolecie 1768 — 1773. Wpyw konfederacyi Barskiej na

dochody królewskie. Wypraszanie pienidzy u Repnina: su-

my przesyane Branickiemu na wydatki wojenne; upiestwo
wojsk rosyjskich. ebranina u Wokoskiego i Salderna. Su-

mowanie pobranych od Rosyi przez Stanisawa Augusta pie-

nidzy; okrelenie jego przedajnoci 40

§ 61. Epoka pierwszego rozbioru. Zabór wielu ekonomij. Hojna
lista cywilna z uchway delegacyi sejmowej. Zbogacanie bra-

ci i synowców przez Stanisawa Augusta; zachowanie si je-

go podczas akcyi rozbiorowej 5
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§ 62. Dochcdy i dugi Stanisawa Augusta w okresie drugim. Eko-
nomie litewskie. Kozienice. Przyzwoitsze zachowanie si
wzgldem Rosyi 6.'*

§ 63. Ofiary, skadane przez Stanisawa Augusta podczas sejmu
czteroletniego. Nowa serya dugów 7 7

§ 64. Epoka drugiego rozbioru. Haniebne stosunki z Sieversem.
Zmniejszenie dochodów. Ofiary, skadane na rzecz powstania
Kociuszkowskiego i ubóstwo Stanisawa Augusta w tym cza-

sie. Liczba dugów, spaconych przez dwory rozbiorcze. Du-
gi przedmiertne i warto spadku, jcki si dosta Kiciu Jó-

zefowi Poniatowskiemu 8f>

Dzia II. Skarby Rzeczypospolitej: Koronny

i Litewski.

65. Rzut oka na stan skarbu od pocztków XVI do koca XVII
wieku, porównanie z Angli, Francy, Brandenburgi. Czasy
saskie w wieku XVIII; paralela z budetami cesarsko-austryac-

kim i francuzkim. Uzupenienia budetu polskiego. róda
owoczesnych dochodów skarbowych. Usuwanie si szlachty

od wszelkich podatków. Zgubne skutki pozornie tanich bud-

etów 10$

Rozdzia VIII. Stan Skarbów Obojga Narodów

w okresie I.

§ 66. Stan finansowy Polski na pocztku pierwszego okresu. Re-

forma Czartoryskich. Historva i urzdzenie owoczesnvch po-

datków ".
. . 122

1. Co generalne 12$
2. Pogówne ydowskie „

3. Kwarta i kwadrupla starostwa i królewszczyny ... 124
4. Hyberna 132

5. Pogówne chrzecijaskie i podymne „

Pierwsze sprawozdanie Komisyj Skarbowych w roku

1766; piciokrotne zwikszenie dochodów. Expensa i

remanent ,

§ 67. Ruina skarbu po roku 1767. Brzemi dugów, toczcych go
w epoce pierwszego rozbioru, mianowicie: niedopacone nale-

noci, pretensye pienine Stanisawa Augusta i rónych wie-

rzycieli Rzeczypospolitej 1 39

Rozdzia IX. Reformy i zasoby skarbowe

w okresie II.

§ 68. Dziaalno Delegacyi z roku 1773 — 5 na polu linansowem.
Charakterystyka stronnictw. Poniski i August Sulkowski.

Skad deputacyi czyli subdelegacyi podatkowej. Przebieg ob-

rad linasowych 145
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str.

§ 69. System podatkowy w okresie drugim 144
1. Podymne generalne. 2. Polpodymne 60

3. Czopowe krajowe 4. od li kworów zagranicznych
5. skadne winne 6. Pótory kwarty i kwarta sowita
7. anowe 161

8. Pogówne ydowskie 9. Ca kupieekie 10. szlachec-

kie 11. od soli 12. Papier stemplowany 13. karty 14.

kalendarze 15 ksigi ydowskie stemplowane .... 162
16. Pobory 17. Proweniencya tabaczna 163
18. Loterya 166
19. Miasta: Gdask i Toru 20. Most pod Warszaw

21. Percepta potoczna 22. Proweniencya z dóbr Ostrog-
skich "

168
23. Subsidium charitatirum 24. Czynsz emfiteutyczny . . 169
25. Grosz szedziesit}' 171
Fundusz Komisyi Edukacyjnej 172

§ 70. Dochod}r obu skarbów Rzpltej w okresie II-gim. Podzia ra-

chunków Komisyi Skarbowej Koronnej i tablica z trzech dwu-
leci dziau II-go. Tablica dochodów skarbu litewskiego
z czterech dwuleci; sumy ogólne. Wniosek 176

§ 71. Wydatki skarbu koronnego w okresie II-m. Deficyt spowodo-
wany marnotrawstwem delegacyi w roku 1775. Poprawki i

budet wydatków z roku 1776. Nasz ukad rachunków^ z po-
dziaem na czci: sta i zmienn. Tablice pozycyj zmien-
nych i sumy ogólne 179

§ 72. Nie uoebno zastosowania ukadu poprzedniego do rachun-
ków Skarbu Litewskiego. Tablice expensy tego skarbu. Nie-
ad i deficyty 197

Rozdzia X. Dziaalno finansowa sejmu cztero-

letniego (w okresie III).

Sprawy finansowe w literaturze przed sejmem i podczas sej-

mu czteroletniego. Stosowanie zjsad fizyokratycznych. Po-
pawski, X. H. Strojnowski, Kotaj, Dembowski. Wady ich

teoryj podatkowych. Staszic. Broszura; Arcy-wielki projekt.

X. Ossowski. Nax 203
Uchwaa stu tysicy wojska. Podzia rozpraw finansowych.
Wytlomaczenie rozwlekoci tyche. Pierwsza faza. Uchwa-
lenie: a.) ofiary dobrowolnej, bj podymnego protunkowego,
c) poyczki 10-milionowej. d) drugiej raty z kwart etc. w W.
X. Litewskiem, e) stempla od urzdów i orderów, f) ofiary

wieczystej 10 go i 20-go grosza 216
Druga faza: Zawód na podatku ofiary. Wyjanienie przy-

czyn tego zawodu i sd o wartoci taryf Komisyj Dziesitego
Grosza. Ustanowienie Deputacyi Koekwacyjnej i praca jej.

hi Sprzed dóbr Galicyjskich po duchowiestwie, i) 40.000
z Warszawy i pótora podymnego z miast, ki podatek skóro-
wy i podatek od rzezi: 1) zoty z dymu na magazyny, m) ta-

baka, n) porównanie podatków litewskich z koronnymi.
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str.

o) 30-ty grosz od czterech starostw i zniesienie zamian,

p) zsypka zboowa, r) zajcie dóbr biskupstwa krakow
skiego 237

Trzecia faza: s) sprzeda królewszczyzn, t) zahypoteko-
wanie poyczki 30 milionowej, u) ostatnie uchwa}' o zwi-
kszeniu ofiary, podymnem, p<»podymnem i poglównem . . . 263

§ 75. Dochody skarbów Rzpltej: Koronnego w obu dwuleciach oraz

w roku 1791 i W. X. Litewskiego w pierwszem dwuleciu
oraz w 7-miu pierwszych miesicach roku 1792 270

^ 76. Wydatki obu skarbów Rzpltej z tyche okresów 287

£ 77. Sd o wartoci prac finansowych sejmu czteroletniego. Nie-

wykonanie uchway o armii stutysicznej. Powody. Dobre
chci. Zakres monoci. Nieumiejtno posugiwania si
kredytem: poyczki i awanse krajowe; poyczki zagraniczne;

niedosza genueska, 10-milionowa holenderska z roku 1790,

zerwana 30-milionowa holenderska z roku 1792, brak insty-

tucyi kredytowej pastwowej 301

§ 78. Pojeia, projekt}' i próby kredytu publicznego od pocztku
panowania Stanisawa Augusta. Akcye Kompanii Manufaktur
wenianych i Antrepryzy Tabacznej. Pierwszy glos o papie-

rach pastwowych Sukowskiego z roku 1774. Projekty Lom-
bardu. Projekt wzgldem monety papierowej anonyma z ro-

ku 1777. Wzmianki o Banku Narodowym z roku 1780, 1784
i 1786. Zdanie Staszica i Moszyskiego. Dwa pisma X. Os-

sowskiego. Projekt Kaposztasa. Polemika z Glave'm. Ano-
nym z roku 1790 o Banku Narodowym. Projekt Jacka Je-

zierskiego. Artyku Pamitnika Hist.-Polit. Los tych proje-

któw. Wina sejmu czteroletniego 327

Rozdzia XI. Stan Skarbu w okresie IV.

§ 79. Epoka walki. Wyrónienie trzech epok póniejszych. Rzdy
finansowe Najjaniejszej Konfederacyi Targowickiej. Zniesie-

nie podatków podwójnych. Bonifikacya pobranych; odwoa-
nie. Smutny stan skarbu koronnego. Szarpanie grosza pu-

blicznego—Poniski, Ankwicz, biskup Kossakowski. Rachun-
ki Generalne Skarbu Koronnego. O skarbie Litewskim. Lu-

pieztwo konsyliarzy konfederacyi, biskupa Massalskiego i Szy-

mona Kossakowskiego 353

§ 80. Sejm Grodzieski. Budet uoony przez Deputacy. Prawo
o podatkaeh. Rachunki Generalne Koronne a do dnia 17

kwietnia. 1794 roku. Sprawa z bankierami holenderskimi.

Ukady z Hasselgreenem i Gulcherem o now poyczk . . 362

§ 81. Powstanie Kociuszkowskie. Ruina powszechna i puste skrzy-

nie skarbowe. Uchwaa poborowa województwa Krakow-
skiego. Nakaz skadania bogactw kocielnych w Komisyach
Porzdkowych. Kasa Kociuszki w marcu i kwietniu. Zdo-
bycz na Rosyanach wzita. Rorzrzdzenia Rady Zastpczej
w Warszawie i Deputacyi Centralnej Litewskiej. Uniwersa
poborowy Rady Najwyszej Narodowej (Kotaja). Zakaz



491

str.

wywozu produktów. Bilety menniczne, zarczenia skarbowe,

bilety skarbowe, czyli asygnaty; kurs przymusowy; bilety

zdawkowe. Zniszczenie wojenne. Trudnoci poboru. Rekwi-

zycye potrzeb wojskowych ywnoci, furau i podwód. Opa-
ta rzemieników i dostawców. Uchwaa o zaborze depozy-

tów. Ofiarno spoeczestwa. Koszta powstania .... 370

Dodatek A.

Spis ofiar z lat 1788 — 1792 i 1794 427

-&--**—
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Tablic i Numerów w tomie III m zawartych.

Tab.

Nr

Tab.

Nr!

Tab.

134

135

\3*i

137

138

139

140
141 (mylnie wy

Nr.

Tab.

142

143

144

145
146
147

14S

149

150

151

152

153

154,

156,

159,

163

164

165

167

168

169

170
171

172

ny

drukowa
147;

155

157, 158

160, 161,

Nr 166,

16

str.

12

16

35
36
42

51

55

56
69
70
74
77

82

84
89
9i
97

111

130
133

134

135

136
139

141

142

143

172

174

175

176

177

str.

Tab. 173 . 178

» 174 179

„175 180

„176 182

„177 ........ 187

„178 188

„179 189

„ 180 190

„181 194

„182 195

„183 196

„184 198

„ 185 przy 250
„186 272

Nr. 187, 188 276

„ 189 280

Tab. 190 281

„191 282

Nr. 192, 193 284

Tab. 19-4, 195 285

Nr. 196, 197, 198 . . . . 286

Tab. 199 288

„ 200, 201 290
Nr. 202 291

Tab. 203 292

Nr. 204 293

Tab. 205, 206 294

Nr. 207, 208 298

Tab. 209 299

„210 300

„211 301

„212 302

„ 213, 214 354
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